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Abstract 
The aim of this study is to investigate the impacts of the coronavirus outbreak on Iran’s labor 

market. To do so, we analyzed changes in key indicators of the labor market in the first four 

months of the outbreak. In addition, the dynamic effects of COVID-19 are estimated using a 

vector autoregression model (VAR). Results show that spread of the pandemic has led to an 

increase innumber of discouraged workers. The participation rate has fallen by 3.7 percentage 

points, compared to the same period last year. Considering seasonal variations in the labor 

market, nearly 1.5 million people have lost their jobs due to the coronavirus contagion. Also, 

around 750 thousand people applied for unemployment benefits which are 60 percent of the 

claims filed by former service sector employees. The results indicate that during the study 

period, the increase in confirmed cases of infections increased the number of jobless claims and 

the number of unemployed persons. Our findings confirm rapid and substantial changes in the 

Iranian labor market caused by the coronavirus and highlight the necessity of improving the 

social welfare system for supporting vulnerable groups in the current crisis and future crises. 

Supporting businesses, especially credit, insurance, etc., can also reduce the problems of 

businesses and reduce the number of unemployed.   
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 ايران کار بازار بر کرونا ويروس گیریهمه اثرات

 ایران بائی، تهران،طباط دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه عالمه   جواد طاهرپور
  

 ایران طباطبائی، تهران، عالمه اقتصاد، دانشگاه دکتری فاطمه رجبی
 

 

 اهلل میرزائی حجت
،  طباطبائی ریزی و توستت ه اقتصتتادی، دانشتتگاه عالمهاستتتادیار، گروه برنامه

 ایران تهران،
  

 ایران تهران،استادیار، گروه اقتصاد امور عمومی، دانشگاه خوارزمی،  حبیب سهیلی

  چکیده
 حوالتت منظور برای اين. است ايران کار بازار بر کرونا ويروس پيدايش پيامدهای بررسي مطالعه اين هدف

 الگوی يک از استفاده با و کرونا، تحليل گيریهمه از پس نخست ماه 4 در کار بازار کليدی هایشاخص
 هک است آن نشانگر نتايج. شد پرداخته 19-يدکوو گسترش اثرات تخمين به( VAR) برداری خودرگرسيون

 قبل الس مشابه دوره به نسبت مشارکت نرخ و شده دلسرد کارگران پديده وقوع به منجر گيریهمه شيوع
 خود شال نفر ميليون 5/1 حدود کار، بازار فصلي تاييرات داشتن نظر در با. است داشته درصدی 3/7 کاهش

 نام ثبت بيكاری بيمه دريافت برای نفر هزار 810 حدود همچنين. اندادهد دست از کرونا شيوع دليل به را
 واکنش ضربه توابع بررسي. اندبوده شاغل خدمات بخش مشمول در نفر هزار 750 از درصد 60که  اندکرده
 كاریبي بيمه متقاضيان تعداد شده، اعالم مبتاليان تعداد در افزايش با بررسي مورد دوره در که است آن بيانگر

 را راناي کار بازار بر کرونا ويروس شديد و سريع اثرگذاری هايافته اين. است( روز) دوره 6 تا و افزايش نيز
 و اضرح بحران را در پذيرآسيب اقشار از حمايت برای اجتماعي رفاه نظام بهبود ضرورت و کندمي تاييد

 نيز... و ایبيمه اعتباری، هایحمايت وصخصبه وکارهاکسب از حمايت. کندمي آشكارتر آتي هایبحران
 . بكاهد بيكاران تعداد افزايش از کرده و کمتر را هابنگاه مشكالت تواندمي

 .  بیکاری بیمه بیکاری، کار، بازار گیری،همه ،19-کووید ها:کلیدواژه

  .JEL: J23, J65, I18 يبندطبقه
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  مقدمه .1 

يرهای اقتصادی دانست و يكي از چند متاير ترين متاتوان يكي از مهماشتاال را مي
 شود، بيكاری است. اهميت وضعيتکليدی که عملكرد يک اقتصاد با آن سنجيده مي

كي از تر را به ياشتاال و بيكاری ابعاد متفاوتي دارد و اين موضوع، بيكاری پايين
گذاران بدل کرده است. درواقع، وضعيت اشتاال و ترين اهداف سياستجدی

های ن نهادهتريارگيری نيروی کار در يک اقتصاد از يک سو به عنوان يكي از اصليکبه
ای در بنيه توليدی اقتصاد دارد. از سوی ديگر، درآمد ناشي از کنندهتوليد، نقش تعيين

تواند رفاه خانوار را دهد و در نتيجه ميکار، بخش مهمي از درآمد خانوارها را شكل مي
يار حائز گذاران بسشناسي بازار کار برای سياست، آسيباز اين رو تحت تاثير قرار دهد.

 اهميت خواهد بود.
ای تحت تاثير پاندمي کرونا قرار دارد. طور گستردهدر حال حاضر اقتصاد جهاني به 

ها ترين صدمه گسترش ويروس کرونا را تعطيلي بسياری از بنگاهکوچکتوان ميچنانكه 
در شهر ووهان چين ظهور کرد و  1398رونا در اواخر آذر ماه و مشاغل دانست. ويروس ک

اسفند ماه سازمان  21به سرعت سراسر جهان را با بحران مواجه کرد؛ تا جايي که در تاريخ 
 گيری جهاني اعالم کرد. ، شيوع بيماری را پاندمي يا همه1(WHOبهداشت جهاني )

ترين تاثير منفي پاندمي بر اقتصاد را ( مهم2007) 3( و لي و وارنر2003) 2بينلي و مک 
هايي گيری ويروس کرونا برای اقتصاد جهاني چالشدانند. همهنابودی سرمايه انساني مي

ضای فپذير کرده،ايجاد کرده است. در واقع آنچه در حال حاضر اقتصاد را بسيار آسيب
وجود صاددانان شرايط بهنااطميناني به وجود آمده از اين بحران است. چنانچه بسياری از اقت

انداز اند. افت تقاضا منجر به تيره شدن چشممقايسه کرده 1930آمده را با رکود بزرگ دهه 
ه معلوم هايي کها برای کاهش هزينهها شده است. اين موضوع باعث شده بنگاهفروش بنگاه

اهش ک ای برايشان داشته باشد، حرکت کنند. تحت چنين شرايطينيست درآينده عايدی
توان واکنش اقتصاد به نااطميناني به وجود آمده در اقتصاد دانست. در اين اشتاال را مي

طه واسکنند که نااطميناني به وجود آمده به( استدالل مي2020) 4راستا ايچنبوم و همكاران

                                                           
1. World Health Organization 

2. Lee, J. W., & McKibbin, W. J. 

3. Lee, G., & Warner, M. 

4. Eichenbaum, et al.  
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کند؛ چنانچه پيامد اين تصميمات ميزان ها، تصميمات عوامل اقتصادی را متاثر مياپيدمي
 کند.گير را تشديد ميد ناشي از بيماری همهرکو
 2003در سال  1دهد هنگام شيوع ويروس سارسمرور شواهد تجربي مشابه نشان مي 

وجود آمده در اقتصاد جهاني، شوک منفي به سمت تقاضای اقتصاد وارد نااطميناني به 
بين ي و مک(، ل2008) 4(، کوگ برون و اسميت2004) 3(، هانا و هانگ2003) 2کرد. فان

( نشان دادند که هنگام شيوع 2009) 6( و يانگ و چن2004) 5(، سيو و وانگ2004)
سارس ترس از مبتال شدن به بيماری منجر به کاهش تقاضا و در نتيجه محدود شدن توليد 
ناخالص داخلي جهان شد. اشتاال نيز در نتيجه کاهش توليد کاهش يافت. البته تنها علت 

د شدن توليد نيست، بلكه عرضه کار نيز تحت تاثير نگراني به وجود کاهش اشتاال محدو
 توان گفت فضایگيرد. بر اين اساس ميآمده در جامعه و ترس از مبتال شدن قرار مي

يم مبتال شود. بنااطميناني به وجود آمده از بحران کرونا تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمي
گذاران را بر آن داشته تا به اجرای ني، سياستهای انساشدن شهروندان و خلق فاجعه

ه نوبه خود منجر بگذاری اجتماعي روی آورند. اين مساله نيز بههايي مانند فاصلهطرح
های درگير با اين بيماری شده است. در واقع بروز شدت گرفتن بيكاری در اقتصاد

ته زار کار اثر گذاشنااطميناني ناشي از شيوع ويروس کرونا از همه جهات بر وضعيت با
 است. 

 و مونگي (،2020) 9نيمان و دينگل (،2020) 8و همكاران کوبيون (،2020) 7اتكسون 
 سرعت به که- ديگر مطالعات بسياری ميان از (2020) 11آران و اوزيلي و (2020) 10وينبرگ

 را جهاني اقتصاد بر 19-کوويد ويروس شيوع مختلف ابعاد -است گسترش حال در نيز
 و روناک گيریهمه از آمده وجود به بحران دهدمي نشان تحقيقات اين يجتان کردند. بررسي

                                                           
1. SARS Virus 

2. Fan X. 

3. Hanna, D., & Huang, Y. 

4. Keogh-Brown, M. R., & Smith, R. D.  

5. Alan Siu , Y.C. Richard Wong 

6. Yang, H. Y., & Chen, K. H.  

7. Atkeson, A. 

8. Coibion, et al. 

9. Dingel and Neimanh 

10. Mongey 

11. Ozili, P. K., & Arun, T. 
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 اجهمو منفي شوک با را اقتصاد در تقاضا و عرضه سوی دو هر آن، از ناشي هاینااطميناني
 هایبيماری زا ناشي هایبحران از اقتصاد پذيریآسيب مسير اولين، کار نيروی ويژهبه و کرده
  .است گيرهمه
 شورهایک در اينكه ويژهبه داشت خواهد بزرگي رفاهي و اقتصادی ابعاد، اشتاال کاهش 
 از اشين درآمد درآمدشان، محل تنها جمعيت از بزرگي بخش يافتهتوسعه کمتر و درآمدکم
 دربر ناپذيریجبران صدمات افراد برای بحران وضعيت تداوم شرايطي، چنين در است. کار

 داشت. خواهد
 آخرين رد است. نمانده مصون کرونا ويروس شيوع بحران از نيز ايران کار بازار و صاداقت 
 اين پيامدهای و شد اعالم ايران در ويروس اين شيوع رسمي صورت به 1398 ماه بهمن روز

  کردند. بروز اقتصاد جمله از مختلف هایعرصه در سرعت به شيوع
 و ستا کار بازار بر گيرهمه هایبيماری ثرا آشكارترين و اولين شد اشاره که همانطور 

 اجتماعي و رفاهي پيامدهای تواندمي که کرونا گسترش اقتصادی پيامدهای ترينمهم از يكي
 سيبرر به مطالعه اين در، رو اين از؛ است بيكاری افزايش، باشد داشته همراه به هم مهمي

 بيكاری زايشاف بر بحران اين ثيرتا و کرونا شيوع بحران با مواجهه در ايران کار بازار وضعيت
  شود.مي پرداخته

 ظرین مباني مرور به دوم بخش است: شده سازماندهيحاضر در ادامه به اين ترتيب  مقاله 
 رد پردازد.مي کار بازار بر گيرهمه هایبيماری ثيراتتا درخصوص شده انجام مطالعات و

 پيدايش ثيرتا ،1399 بهار در ايران کار بازار تحوالت از شده منتشر آمار مبنای بر سوم، بخش
 تجربي، یالگو متايرها، معرفي به چهارم بخش و شودمي بررسي کار بازار بر کرونا شيوع و

 ارائه يریگنتيجه نيز آخر بخش در است. شده داده اختصاص يجتان تحليل و الگو برآورد
 شد. خواهد

 مباني نظري و پیشینه پژوهش .2
رو شد. روبه 19-ای به نام کوويدبيني نشده، اقتصاد جهاني با شوک پيش2020با آغاز سال 

شود که اين ويروس سرعت شيوع بااليي شيوع کرونا جديد از اين جهت بحران تلقي مي
داشته و هنوز واکسن يا درمان مطمئني هم برای آن کشف نشده است. بررسي وضعيت 

لبه رکود بر اقتصاد جهاني دارد. گزارش اقتصاد جهان پس از شيوع کرونا حاکي از غ
دهد رشد اقتصادی جهان در ژوئن منتشر شده، نشان مي 24المللي پول که در صندوق بين
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های قبلي وضعيت بدتری خواهد داشت. بر اين اساس، بينينسبت به پيش 2020سال 
 -9/4دود ح 2020بيني کرده که رشد اقتصادی جهان در سال پيش 1المللي پولصندوق بين

 2.تر استدرصد پايين 9/1بيني ماه آوريل اين سازمان درصد باشد که نسبت به پيش
مسلم  3درصد است. -6اين صندوق درخصوص رشد اقتصادی ايران بيني همچنين پيش

های جدی بر بازار کار هم وارد خواهد کرد. براساس است که چنين رکودی آسيب
ها به دليل تاثير تعطيلي کامل يا بخشي فعاليت 4رسازمان جهاني کا 2020گزارش آپريل 

درصد از کل نيروی کار جهان( اثر خواهد  81ميليارد کارگر ) 7/2بحران کرونا بر 
اين سازمان، ساعت کار جهاني در فصل  5بينيگذاشت. همچنين براساس برآوردهای حال

و در فصل  6داشتهدرصدی در مقايسه با آخرين فصل قبل از بحران  5/4کاهش  2020اول 
. سازمان جهاني کار روند کاهشي برآورد 7درصد خواهد رسيد 5/10دوم، اين کاهش به 

شده اشتاال در طول بحران را ناشي از گسترش و طوالني شدن اقدامات مهار و مبارزه با 
پذيری بازار کار را از شوک وارد شده به کرونا دانسته است. اين موضوع آشكارا آسيب

 دهد.هاني نشان مياقتصاد ج
های موجود در اقتصاد را های بيروني، تعادلتوان گفت بروز شوکطور کلي ميبه 

های منفي بيروني مواجه شود، احتمال وقوع ويژه وقتي اقتصاد با شوکزند. بهبرهم مي
رکود و گسترش بيكاری در اقتصاد، انتظار دور از ذهني نيست؛ چنانچه بروز شوک منفي 

ماه جهان را درگير  10شروع شد و تقريبا حدود  2002رس که در انتهای سال ويروس سا
هايي به اقتصاد کشورهايي که درگير ويروس شدند، وارد کرد. خود کرد، آسيب

کشورهای آمريكا و چين بيشترين آسيب را از شيوع اين ويروس ديدند. اولين تاثير يک 
( و لي و 2003چنانچه لي و مک بين )گير، شوک منفي بر نيروی کار است. بيمای همه

                                                           
1. International Monetary Fund 

 -9/4درصد بود و پس از وقوع اين بحران اين رقم را به  3/3جهاني قبل از شيوع کرونا  GDPبيني برای رشد . پيش2

 درصد بوده است. -2/8تاييرات رشد جهاني به واسطه وقوع بحران کرونا  ديگر، درصد رسيده است. به عبارت

بيني درصدی پيش -4/6درصد بوده است که به معنای تاييرات  4/0بيني صندوق درخصوص رشد اقتصادی ايران . پيش3

 رشد اقتصادی ايران به واسطه اين بحران است.

4. International Labour Organization 

5. Nowcasting 

 ساعت کار در هفته. 48وقت ميليون شال تمام 130. معادل با تقريبا 6

 وقت.ميليون شال تمام 305. معادل با 7
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کنند، يكي از سازوکارهای مهم که يک بيماری بر رشد ( استدالل مي2007وارنر )
 گذارد، نابودی سرمايه انساني است.بلندمدت اقتصاد تاثير منفي مي

 شوک، اپيدمي هایشوک اثر ترينمهم و اولين کنندمي استدالل (2004) بينمک و لي 
 متناقض يجتان است ممكن که داشت توجه بايداما  است، کار نيروی و معيتج بر آن منفي

 55تا  15 )يعني فعال جمعيت بر عمده طور به بيماری اگر، مثال عنوان به شود. حاصل نيز
 شود. سرانه داخلي ناخالص توليد افزايش اوليه اثر به منجر تواندمي، باشد نداشته اثری سال(
 رشد بر منفي شوک که کندمي ادعا نئوکالسيک رشد هایلمد براساس (2018) 1رومر

 در شود. ترسريع توليد رشد نتيجه در و ترسريع سرمايه انباشت به منجر تواندمي جمعيت
 زایبرون و بارهيک کاهش با که کنندمي استدالل (1995) 2مارتين ساالی و بارو، مقابل

𝐾) کار به سرمايه نسبت، کار نيروی

𝐿
 کاهش سرمايه بازدهي، بنابراين. يافت خواهد زايشاف (

 شود.مي کمتر توليد رشد و ترآهسته سرمايه انباشت به منجر نهايت در و يابدمي
همه با که ديگری مهم مكانيسم گير،همه هایبيماری مستقيم جمعيتي عواقب از گذشته  

 انساني سرمايه تخريب ،گذاردمي اقتصادی بلندمدت رشد بر منفي اثر بيماری يک گيری
 دانش موجودی همان يا انساني سرمايه کنند،مي کيدتا (1995) مارتين ساالی و بارو است.
  است. بلندمدت رشد برای مهمي بسيار کنندهتعيين عامل کار،نيروی در يافتهتجسم

 يدکتا گيرهمه هایبيماری جمعيتي عواقب به ديگری بُعد از (2001) 3همكاران و بلوم 
 زندگي هب اميد با طورکلي به که جامعه يک سالمتي سرمايه مفهوم به اشاره با و کنندمي

 دارد. رشد رب منفي ثيرتا سالمتي سرمايه در کاهشکه  کنندمي استدالل شود،مي گيریاندازه
 کار نيروی تحرک محدوديت را گيریهمه منفي تبعات از ديگر يكي (2004) بينمک و لي
 کاهش به منجر کارنيروی تحرک کاهش کهرا  نكته اين و دانندمي کشور يک مناطق بين

  شوند.مي متذکر، شودمي کارنيروی وریبهره
 که دريافت آفريقايي کشورهای بر ايدز اثر درخصوص ایمطالعه انجام با (2002) 4هاکر 
 عمده ورط به اثر اين که دارد سرانه درآمد رشد بر داریمعني منفي اثر بيماری اين گيریهمه

 است. انساني سرمايه در کاهش طريق از

                                                           
1. Romer, D. 

2. Barro, R. J., & Sala-I-Martin, X. 

3. Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. 

4. Haacker, 2002 
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 ابعاد و شده انجام ایگسترده مطالعات، اقتصاد بر گيرهمه هایبيماری اثرات درخصوص 
 با (2020) همكاران و ايچنبوم، مثال عنوان به است. شده بررسي هاآن اقتصادی متفاوت

 مريكاآ در يدمياپ و یاقتصاد ماتيتصم نيب تعامل مطالعه به اپيدمي کالن الگوسازی
 یارميب شدت کار، و مصرف کاهش یبرا مردم ميتصم دهندمي نشان محققان .پرداختند

 ار یماريبگيری همه از يناش یاقتصاد ودرک زانيم ،مقابل درو  1دهديم کاهش را ريگهمه
 محققان نهمچني .دارد وجود اقتصاد و سالمت بين 2نتابس -بده يک يعني؛ کنديم ديتشد
 را خود ادیاقتص تصميمات پيامدهای بيماری، ناقل و مبتال افراد آنكه دليل به دهندمي نشان

، بنابراين بود. نخواهد 4پرتو بهينه يک رقابتي تعادل اجتماعي لحاظ به کنندنمي 3دروني
 را ودرک شدت که است ويروس مهار بر مبتني هایسياست، اجتماعي بهينه هایسياست

همه یماريب نيا از يناش تتلفا کاهش با و دهديم نجات را نفر هاونيليم اما داده، شيافزا
 .دهنديم شيافزا را رفاه ،ريگ

 زا استفاده با محاسبه قابل عمومي تعادل الگوی يک چارچوب در (2009) چن و يانگ 
 بخش بررا  سارس اپيدمي اثرات 5(SAM) اجتماعي حسابداری ماتريس هایداده

 دهد،مي اننش مطالعه اين يجتان کردند. بررسي اشتاال ويژهبه و يوانتا کشور ریگردشگ
 ليدتو بر منفي اثرات کشور اين در گردشگری کاهش طريق از سارس گيرهمه بيماری

 کاهش 2002-2003 دوره در يوانتا گردشگران تعداد است. داشته اشتاال و داخلي ناخالص
 سازیبيهش متفاوت سناريوی سه براساس موضوع اين نکال اثرات است. داشته درصدی 5/24

 1970-2005 دوره طول در گردشگران بلندمدت رشد و روند، اول سناريوی در؛ است شده

                                                           
 دهند.کاهش شدت بيماری را با مرگ و ميرها ناشي از بيماری نشان مي. 1 

2. Trade-off 

های شخصي دارای اثرات جانبي است که برای جامع منافع يا تصميمات عوامل اقتصادی عالوه بر منافع و هزينه.  3

پيامدهای منفي  واندتاين تصميم يا رفتار مي ،کند. وقتي تصميم يا رفتار فرد دارای هزينه جانبي باشدهايي ايجاد ميهزينه

م افراد هزينه تصميم يا رفتار يک فرد را تما ديگر، بر عملكرد اقتصادی و حتي سالمت عمومي جامعه بگذارد. به عبارت

يابد. دروني کردن پيامد يک تصميم يا رفتار به معنای پرداخت ه کاهش ميرفاه جامع از اين رو،پردازند و جامعه مي

های يک تصميم يا رفتار توسط خود فرد است. در ادبيات بخش عمومي، پيامدهای جانبي از موارد شكست بازار هزينه

تر پيامدهای جانبي طورکلييا به های جانبيتواند هزينهتنهايي نميرود. به اين معنا که بازار و مكانيزم قيمت بهشمار ميبه

 تصميمات و رفتارهای افراد را بر عهده خودشان بگذارد.

4. Pareto efficiency 

5. Social accounting matrix 
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پيش رقم به نسبت گردشگران تعداد دهدمي نشان رگرسيون يجتان است. شده گرفته نظر در
 هایسال در گردشگران تايير، دوم سناريوی است. يافته کاهش درصد 5/18 شده بيني

 به سبتن يافته تحقق گردشگران تعداد سناريو اين در است. گرفته نظر در را 2003-2002
 نيز سوم سناريوی است. داشته درصدی 8/25 کاهش سناريو اين توسط شده بينيپيش رقم

 گردشگران تعداد و گرفته نظر در را 1999-2002 زماني دوره گردشگران رشد ميانگين
 با سپس مطالعه اين است. داشته درصدی 4/33 کاهش سناريو اين بينيپيش رقم هب نسبت

 CGE الگوی از استفاده

 ينا اقتصادی کالن آثار برآورد به مختلف سناريوی سه براساس 1
 اريوهایسن تحت داخلي ناخالص توليد که است آن از حاکي يجتان است. پرداخته موضوع
 حرانب ثيرتا تحت نيز کار بازار است. داشته درصدی 774/0 و 597/0 ،429/0 کاهش مختلف
 و 735/0 ،528/0 کاهش ترتيب به نيز اشتاال بود شده بينيپيش و گرفته قرار سارس اپيدمي

 سناريوهای تحت اشتاال نفر هزار 50-89 بين چيزی يعني؛ باشد داشته درصدی 953/0
 باشد. داشته کاهش مختلف

وجود آمده به دليل شيوع بيماری و نامشخص بودن زمان بهبرخي مطالعات بر نااطميناني  
( با بررسي 2003) 3( و فان2004) 2برطرف شدن بحران تاکيد کردند. هانا و هانگ

ها هايي که اثر سارس در آنوجود آمده به دليل سارس به شناسايي کانالنااطميناني به
ه وسيله رشد اقتصادی را بهدر کوتاه مدت سارس به طور عمد -1: پرداختندملموس است، 

ويژه صادرات مرتبط به صادرات خدمات به -2کاهش تقاضا تحت تاثير قرار مي دهد. 
گذاری با کاهش تقاضای جهاني، سرمايه -3گردشگری به شدت آسيب ديده است. 

وجود های خالي بهافزايش نااطميناني و افزايش ريسک تحت تاثير قرار گرفته است. ظرفيت
در عين حال که افزايش مخارج دولتي اثرات را تخفيف مي -4يابد. افزايش مي آمده يا

رو دهد و توانايي دولتها برای احيای اقتصادهايي که با محدوديت مخارج خصوصي روبه
 يابد. هستند، کاهش مي

 OEFالگوی ( با استفاده از 2003فان ) 

سازی کرده اثرات اقتصاد کالن سارس را شبيه 4
دهد اقتصاد جهاني از تبعات شيوع ويروس سارس در امان ايج اين مطالعه نشان مياست. نت

                                                           
1. Computable general equilibrium 

2. Hanna, D., & Huang, Y. 

3. Fan X. 

4. Oxford Economic Forecasting Model 
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کاهش تقاضای واردات از اقتصادهای آسيايي به  -2شيوع خود بيماری،  -1نمانده است و 
گذار به خاطر کننده و سرمايهتضعيف تمايل مصرف -3ويژه خدمات مرتبط با گردشگری و 

ن اثرات شيوع اين بيماری بر اقتصاد جهان بوده است. وی نشان تريافزايش نااطميناني، عمده
مدت زمان حضور سارس  -2ميزان جدی بودن سارس،  -1دهد که اثرات وابسته است به مي
ساختار يک اقتصاد به ويژه سهم صنعت خدمات در توليد ناخالص داخلي. در نهايت  -3و 

شي از شيوع بيماری، فعاليت و اشتاال در کند، نااطميناني به وجود آمده نانيز استدالل مي
مواجهه  کند برایطور منفي تحت تاثير قرار خواهد داد. وی استدالل ميبخش خصوصي را به
اطالعاتي که  -1وجود آمده از دو بعد، دخالت دولت ضروری است؛ با فضای نااطميناني به

های يک کاالی م، ويژگيها هستيآوری و تحليل آنبرای ارزيابي موثر سارس مستلزم جمع
های مسری؛ يعني يک بيمار، افراد پيامدهای خارجي مربوط به بيماری -2عمومي را دارد. 

دهد. بنابراين، از آنجا که کاالی عمومي و پيامدهای زيادی از جامعه در معرض خطر قرار مي
بخش آيد بر لزوم دخالت ثمرخارجي به طور عمده از موارد شكست بازار به حساب مي

 کند.دولت تاکيد مي
( در برآوردهايي که از 2004بين )( و لي و مک2004) 1(، سيو و وانگ2003فان )  

تا  3ميليارد دالر ) 100تا  30کنند اثرات اقتصادی اثرات اقتصادی سارس داشتند، ادعا مي
 وميليون دالر در هر کشور( است. با توجه به همزماني اين مطالعات با شيوع سارس  10

 بيني داشتند، نتايج مطالعات تحقق پيدا نكردند و اثرات واقعياينكه بيشتر ماهيت پيش
ها بود؛ در عين بيني( نشان دادند، کمتر از پيش2008همانطور که کوگ برون و اسميت )

دهند و حتي گذاران هشدار ميحال اين مطالعات از آن جهت اهميت دارند که به سياست
هايي منجر به کاهش ابعاد بحران بينيهای مبتني بر چنين پيشياستتوان ادعا کرد سمي

 شده است.

 بررسي اب کردند تالش سرعت به اقتصاد حوزه محققان جديد،ی کرونا ويروس گسترش با 
 هبودب جهت در مناسب عالمت گذارانسياست به کرونا گيریهمه اقتصادی مختلف ابعاد

  بدهند. اقتصاد وضعيت
( به بررسي اثرات ناشي از کرونا بر بازار کار آمريكا 2020كاران )کوبيون و هم 

به آن  ياستيس یهاواکنشو  19-کوويد روسيو کنند ظهورها استدالل ميپرداختند. آن

                                                           
1. Alan Siu, Y.C. Richard Wong 
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در آمريكا شد  2020از اوايل سال  1یكاريدرباره ب هياول ی ادعایاسابقهيمنجر به تعداد ب
ميليون نفر رسيد و در  5/16ادعای بيكاری به بيش از تعداد  2020آوريل  4به طوری که تا 

ميليون نفر در هفته بوده  7تا  6های ابتدايي شيوع بيماری، ادعاهای جديد حتي با نرخ ماه
 برای ايالتي هایدولت توانايي عدم دارد وجود که نگراني شرايطي، چنين است. در
 زا بسياری که واقعيت اين با اههمر است، کوتاه زمان مدت در ادعاها گونهاين پردازش

 . نيستند بيكاری مزايای دريافت شرايط واجد بيكارشدگان
 نسبت: نندکمي تمرکز کليدی متاير سه روی کار بازار وضعيت بررسي برای محققان 

 اشتاال سبتن تاريخي، نظر از. کار نيروی مشارکت ميزان و بيكاری نرخ جمعيت، به اشتاال
 شديد ودرک در که چرا باشند، داشته متناقض نتايج دارد امكان ریبيكا نرخ و جمعيت به
 وجوستج که بيكارشدگاني عبارت ديگر، به هستيم. مواجه «دلسرد کارگران» پديده با

 ه اين ترتيب،ب. شوندمي بندیطبقه کار نيروی از کنند، خارجمي متوقف را شال يافتن برای
 جمعيت هب اشتاال نسبت حالي که در يابدمي کاهش مشارکت نرخ همراه به بيكاری نرخ
 نشان انمحقق نتايج(. بيكاری نرخ کاهش با وجود) دهدنمي نشان را بهبودی يا شده بدتر
 ارقام از تربزرگ توجهيقابل طوربه اندداده دست از را خود شال که افرادی تعداد دهدمي

 در نفر ميليون 20 ،2020يل آور 6 تا زنندمي تخمين چنانچه. است بيكاری شده اعالم
 طول در هرفت دست از مشاغل کل از تربزرگ بسيار که اندداده دست از را شالشان آمريكا

 . است بزرگ رکود
 که رادیاف از بسياری که است اين کنندمي اشاره آن به محققان که ديگری مهم نكته 

 2 تنها بيكاری نرخ فزايشنيستند؛ از اين رو، ا کار وجویدر جست ديگر اند،شده بيكار
تدای کار از اب نيروی مشارکت نرخ اين در حالي است که در مقابل،. رسدمي نظربه درصد

 8/7؛ يعني حدود دوماه، 2020شيوع ويروس کرونا؛ يعني اواخر فوريه تا اوايل آوريل 
  .2است توجه قابل کاهش يک که يافته کاهش درصد

 5/7 دودح جمعيت در سن کار به اشتاال نسبت که تاس شكل اين به تحقيق های يافته 
 اب تقريباً اين آمريكا، نفری ميليون 260 کار سن در جمعيت با. است يافته کاهش درصد

 تاييد نتايج اين. شودمي متناظر 2020 آوريل 6 تاريخ در رفته دست از شال ميليون 20

                                                           
1. Claims for unemployment 

 درصد کاهش يافته است. 2/52به  60. نرخ مشارکت در آمريكا از 2
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. ستا کرونا بحران از ناشي شوک دليل به بيكاری و شال دادن از دست بودن گسترده
 يک اب چشمگيری تفاوت کنوني بحران دهدمي نشان کار بازار تاييرات خالصه، طوربه

 .دارد معمولي رکود
پردازند. ( به بررسي اثرات شوک کرونا روی بازار کار مي2020) 1مونگي و وينبرگ 
درصد از  37دهند تنها ستاده نشان مي-ها با تفكيک مشاغل مختلف و تحليل دادهآن

اصلههای فتوان در خانه انجام داد. بنابراين، ساير مشاغل از سياستمشاغل در آمريكا را مي
درصد مشاغل  63کنند بينند. ايشان استدالل ميگذاری اجتماعي و قرنطينه آسيب مي

پذير از بحران کرونا بيشتر بدون تحصيالت دانشگاهي هستند و در پايين توزيع آسيب
پذير را در اقتصاد آمريكا گروه مشاغلي که امكان دارند. درنهايت گروه آسيب درآمد قرار

 داند. دورکاری ندارند مي
ه گذاری اجتماعي و قرنطينهای فاصله( نيز با گسترش سياست2020) 2گل و نيماندين 

اند که چقدر از مشاغل قابل انجام در خانه است. محققان با به بررسي اين موضوع پرداخته
درصد از  37دهند در اقتصاد آمريكا تنها ستاده آمريكا نشان مي -ستفاده از جدول دادها

ای کنند در اقتصادهها استدالل ميمشاغل قابليت انجام در خانه دارند. به عالوه بر اين، آن
 ود.شيافتگي کمتر، اين مقدار کمتر نيز ميبا درآمد سرانه کمتر و سطح توسعه

 10دهد بررسي اثرات کرونا بر اقتصاد آمريكا پرداخته و نشان مي( به 2020اتكسون ) 
درصد مردم آمريكا از گسترش بيماری آسيب جدی خواهند ديد و اين موضوع يک  20تا 

های نهبستان بين هزي -کند. بنابراين، يک بدهتوجه در بازار کار ايجاد مياختالل قابل
  گذاران است.سياستسالمت و بهداشت و خسارت اقتصادی پيش روی 

پذيری باالی اقتصاد جهاني از ويروس کرونا را ناشي از ( آسيب2020) 3اوزيلي و آران 
که  شد ياجتماع ذاریگباعث فاصله روسيو وعيشدانند؛ نخست اينكه دو موضوع مي

دوم اينكه نرخ  شد. دادهايها، مشاغل و رو، دفاتر شرکتيمال یبازارها يليمنجر به تعط
مايي که ويروس کرونا دارد، نااطميناني درباره شدت بد بودن اوضاع را بسيار باال شيوع ن

گذاری بين برده است و اين منجر به رفتار بسيار محتاطانه در مصرف و سرمايه
 المللي شده است. گذاران و شرکای تجاری بينکنندگان، سرمايهمصرف

                                                           
1. Mongey, S., & Weinberg, A. 

2. Dingel and Neiman 

3. Ozili, P. K., & Arun, T. 
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بر  ياجتماع گذاریفاصله یهااستيس ريتاث محققان با استفاده از رگرسيون پانل ديتا، 
دهند افزايش تعداد را بررسي کرده و نشان مي بورس یهاو شاخص یاقتصاد یهاتيفعال

لي و الملها، تعداد مبتاليان، محدوديت سفرهای بينفعاليت 1روزهای قرنطيه و بسته شدن
ثر منفي داشته های سهام اهای اقتصادی و نيز قيمتمحدوديت سفرهای داخلي بر فعاليت

توان است. ادبيات در اين حوزه به سرعت در حال گسترش است، اما در مجموع مي
کند، سطوح باالی گير اقتصاد را تهديد ميهای همهگفت آنچه در شيوع بيماری

کنند، ( تاکيد مي2001) 2نااطميناني است و اين يعني همانطور که هانسن و سارجنت
 -ها و بدهاز هزينه« حداکثر -حداقل»د با اتخاذ يک معيار گذاران بايد سعي کننسياست

های بزرگ گير، سناريوهای بد را بهينه کنند تا از خسارتهای همههای بيماریبستان
 .3جلوگيری کنند

اين است که طول درمان آن در مقايسه  19-نكته حائز اهميت درباره بيماری کوويد 
درصد  90دز به نسبت کوتاه است، چراکه بيش از های اپيدمي مانند ايبا ساير بيماری

ي آن در های پزشكيابند. بنابراين، هزينهبيماران پس از يک دوره کوتاه درمان بهبود مي
ها کمتر است. اما اگر طول مدت ماندگاری کرونا جديد طوالني مقايسه با اين بيماری
ه باشد، ار وقوع آن  وجود داشتطور فصلي انتظای باشد که بهگونهباشد و يا رفتار آن به

ای طور قابل مالحظههای خصوصي و دولتي پزشكي بهتوان انتظار داشت هزينهمي
 یاقتصادها در يانسان هيو سرما يتيدر ساختار جمع ييبسزا ريتاثافزايش يابد و اين رو، 

س وو عرضه نيروی کار در بلندمدت هم تحت تاثير اين وير بگذارد شده به ويروس آلوده
 قرار بگيرد.

 تصور آنچه از بيش جهاني اقتصاد که است اين داشت توجه آن به بايد که ديگری نكته 
 و صادهااقت ساير آن از پس و چين اقتصاد در رکود است. شده يكپارچه و متصل هم به شود

                                                           
1. Lockdown  

2. Hansen and Sargent 

ه اين شكل که کند. بدسترسي به بهينه دوم را فراهم مي ،يط نااطمينانياين معيار يک رهيافت کنترل است که در شرا. 3

کند و يک مدل زيان انتظاری سازی تمام سناريوهای بد احتمالي، پيدا ميبدترين مدل ممكن را از طريق مدل ،ريزبرنامه

 گزيند.رميسازی تابع زيان انتظاری، سياست يا قاعده بهينه را بکند. پس از آن با حداقلتنظيم مي
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 هب سرعت به و است شده ظاهر ويروس اين شيوع و گسترش زمان از 1آمريكا اقتصاد ويژههب
 فراتر سيارب گيرهمه بيماری اثرات شد، اشاره که همانطور کند.مي سرايت نيز اقتصادها ساير
 درگير هک است کساني بر اثرات حتي يا بيماران درمان و مير و مرگ ابتال، هایهزينه از است

 هاتمراقب دليل )به مبادالت در هامحدوديت ايجاد با چنانچه هستند. مبتاليان از مراقبت
 به حتي و فتهگر قرار ثيرتا تحت جهاني توليد هایزنجيره عملكرد توليد، کاهش و ي(بهداشت
 از يک هر در محلي ونقلحمل محدوديت کرد ادعا توانمي حتي است. شده مختل نوعي

 هایفعاليتدر عين حال  و 2دهدمي افزايش جهان سطح در را مبادالتي هایهزينه کشورها،
 اقتصاد در اکرون گيریهمه پيامدهای سرريز نقش، بنابراين کند.مي کندتر را جهاني اقتصاد
  گرفت. ناديده نبايد را کشورها داخل کار بازار بر جهاني

 بررسي به 1399 بهار درايران  کار بازار وضعيت از شده منتشر آمار مبنای بر بعد بخش در 
 شود.مي پرداخته کار بازار بر کرونا شيوع و پيدايش ثيرتا

 ثرات شیوع کرونا بر بازار کار ایرانا .3

                                                           
المللي پول برای رشد اقتصادی دو کشور آمريكا و چين قبل و بعد از کرونا در جدول زير ارائه بيني صندوق بين. پيش1

( OECDسازمان همكاری و توسعه اقتصادی ) بيني برای رشد اقتصادی دو کشور است.دهنده کاهش پيششده که نشان

. درصد 7/3. تا 6/2بيني رشد شورها بعد از کرونا دارد. چنانچه برای چين پيشتری از رشد اقتصادی کبيني بدبينانهپيش

 بيني کرده است.پيشرا . درصد 5/8. تا 3/7مريكا رشد آداشته و برای اقتصاد 

2020بینی رشد اقتصادی سال پیش  

 بعد از کرونا قبل از کرونا 

9/5 چین  1/1  

1/2 آمریکا  9/5-  

تری از رشد اقتصادی کشورها بعد از کرونا دارد. چنانچه بيني بدبينانه( پيشOECDتصادی )سازمان همكاری و توسعه اق

بيني کرده پيشرا درصد  -5/8تا  -3/7مريكا رشد آدرصد داشته و برای اقتصاد  -7/3تا  -6/2بيني رشد برای چين پيش

 است.

های ها و هزينها منجر به افزايش کرايهونقل در مرزههای مرزی و معطل ماندن وسايل حمل. افزايش محدوديت2

 دهد.های مبادالتي را افزايش ميشود که در نهايت هزينهانبارداری مي
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 يكاریب نرخ که حالي در است. نمانده امان در کرونا بحران تبعات از نيز ايران در کار بازار
 صندوق است، بوده درصد 6/10 ايران آمار مرکز اطالعات براساس 1398 سال در کشور

 سال در اکرون شيوع يرثتا تحت که بود کرده بينيپيش 2020 سال آوريل در پول الملليبين
، السهمان  اکتبربرای  بينيپيش درو  يابد افزايش درصد 3/16 به ايران بيكاری نرخ 2020

 تحقق ميزاناست؛ هر چند که  داده تايير درصد 2/12 به را ايران برای بيكاری نرخ برآورد
 درگير 1398 اسفند از ايران بود. خواهد فعال جمعيت و مشارکت نرخ تاييرات به وابسته آن

 اهفعاليت و روابط کاهش به توصيه، اوليه مراحل در آن از پس و شد 19-کوويد ويروس
 جموعهم و شدند تعطيل اجباری صورت به هافعاليت دسته برخي 1399 ماه فروردين 8 از شد.

  شد. اجرا اجتماعي گذاریفاصله هایسياست
 مراکز هایفعاليت مجموعه عي،اجتما رفاه و کار تعاون، وزارت هایبررسي براساس 

 شهری، برون و درون عمومي ونقلحمل و...، رستوران از اعم آماده غذای توزيع و توليد
 قنادی، كبار،خش آجيل، توزيع مراکز کفش، و کيف توزيع و توليد پوشاک، توزيع و توليد
 263 و هزار 283 مجموع در که دستي صنايع فروش و توزيع توليد، مراکز و آبميوه و بستني
 هایعاليتف دسته و ماه ارديبهشت پايانشود تا مي شامل کشور سطح در را اقتصادی بنگاه

 و مسافرتي خدمات دفاتر و...، آپارتمانهتل هتل، شامل گردشگری به مربوط مراکز
 موزشيآ و فرهنگي هایمجتمع و مراکز و تفريحي ورزشي هایمجتمع و مراکز گردشگری،

 راساسب شدند. تعطيل ماه خرداد پايان( تا کشور سطح در اقتصادی بنگاه 738و  هزار 56)
 يوعش تبعات کنترل منظور به هافعاليت کاهش اقدامات محل از ،وزارت کار هایبررسي
 اند.گرفته قرار شعاع تحت شاغل جمعيت از نفر ميليون 5 حدود مجموع درکرونا 

 رب اجتماعي گذاریفاصله هایسياست مجموعه تبعات ميزان ازبهتر  درک منظور به 
 چهار از نجينظرس يک اساس بر که آمار پژوهشكده مطالعه يجتان اشتاال، و هابنگاه فعاليت

 وکارهایبکس بر کرونا ويروس شيوع اثرات ارزيابي به خدمات( و )کاال توليدی بنگاه هزار
 ميزان شکاه ظرسنجين اين در کنندگانمشارکت .بررسي شده است است، پرداخته ايراني
 پس اند.ردهک ارزيابي شانکاری فعاليت مختلف هایجنبه بر کرونا ثيرتا ترينعمده را فروش

 اين از و دهش هابنگاه نقدينگي جريان شدن محدود به منجر کرونا شيوع ،معتقد بودند آن، از
 برای کرونا عشيو که هاييمحدوديت است. زده صدمه هاآن فعاليت و توليد ميزان به مجرا

 هددمي قرار ثيرتا تحت نيز را کار نيروی عرضه قطعا، است آورده وجودبه کار نيروی
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 بر گيرهمه هایبيماری پيامدهای حوزه در که وسيعي ادبيات با مطابق آشكارا کهطوریبه
 حال ينع در است. کار بازار بر بيماری يک شيوع اثر اولين است، گرفته شكل اقتصاد
 دليل به کار نيروی حوزه در آمده وجودهب موانع و محدوديت سنجي، نظر اين ندگاندهپاسخ

اين  زئياتج اند.کرده ارزيابي سوم جايگاه در را خود هایفعاليت بر آن اثر و کرونا گسترش
 .ارائه شده است (1) جدول درنظرسنجي 

وسبک تیمختلف فعال ياهکرونا بر جنبه ریتاثنتایج نظرسنجي مرکز آمار در خصوص  .1جدول 
 درصد-ي ایرانيکارها
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 8/37 1/41 4/44 9/45 6/56 8/69 7/45 6/49 میزان فروشکاهش 

 4/7 7 5/12 15 7/5 5/7 5/9 5/10 مقدار تولیدکاهش 
 7/15 7/15 1/10 3/11 1/15 5/7 2/14 2/13 نیروی انسانی

 5/18 19 2/15 5/13 4/9 7/5 6/16 3/15 بنگاه ها جریان نقدینگیمحدود شدن 

 5 2/3 9/1 2 0/0 0/0 2/3 3/2 میزان پس انداز
 6/15 1/14 9/15 3/12 2/13 4/9 11 2/9 سایر

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
 (گزارش تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکارهای ایرانی) 1399، منبع: پژوهشکده آمار

 وجود به بحران آينده از نااطميناني همراه به آن از ناشي درآمدهای و فروش کاهش 
 از ديگر يكي در چنانكه است. شده اقتصادی هایبنگاه برخي در نيرو تعديل به منجر آمده،

 از بيش ،کندمي ارزيابي نظرسنجي مورد هایبنگاه در را نيرو تعديل که شده حمطر سواالت
نتايج حاصل از پاسخ به  (1) نمودار اند.داشته نيرو تعديل نفر يک حداقل هابنگاه درصد 20

  اين سوال وضعيت تعديل نيروی کار نظرسنجي است.
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 رصدد-تصادي در دو دوره اجراي نظرسنجيهاي اقتاثیر کرونا بر تعدیل نیروي کار در بخش .1نمودار 

 
 ایرانی(گزارش تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکارهای ) 1399آمار، منبع: پژوهشکده 

 شده جهموا شوک با تقاضا و عرضه سوی دو هر از کار بازار، ترکلي طوربه و کار نيروی 
 را کار ینيرو عرضه سمت، بيماری به ابتال از ناشي نگراني و ترس، تردقيق طوربه است.
 تمحدودي واسطهبه نيز هابنگاه مقابل، طرف در کند.مي محدود و داده قرار ثيرتا تحت

 وینير معمول طور به که کنندمي خود هایهزينه کاهش به اقدام درآمدها کاهش و فعاليت
 گيردمي رارق تعديل و کاهش اولويت درتوليد  عوامل پذيرترينانعطاف از يكي عنوان به کار
 .1است مشخص وضعيت اين يجتان (1) نمودار در که

                                                           
( به 1( به نظر برسد، زيرا در نمودار )3( و )2( متناقض با نمودارهای )1. ممكن است اطالعات آورده شده در نمودار )1

( بخش خدمات بيشترين بيكاری را تجربه 3( و )2اما در نمودار ) ،اشتهومعدن بيشترين تعديل نيرو را دظاهر بخش صنعت

( تعداد کارگران اخراج شده مدنظر نيست و تنها 1کرده است. در توضيح اين موضوع بايد دقت داشت که در نمودار )

دهد که تعديل نيرو ان ميهايي را نشدرصد بنگاه( 1)نمودار ، از بنگاه پرسيده شده که تعديل نيرو داشته يا خير. بنابراين

 های بخش خدمات به مراتب بيشتر از بخش صنعت استتوان گفت که چون تعداد کارگاهاند. با اين توضيح ميداشته

های بخش خدمات در مقايسه درصدی بنگاه 70طور که اشتاال اين بخش نيز به مراتب بيشتر است(، تعديل فرضي )همان

 شود.ی بيشتری را منجر ميدرصدی بخش صنعت، بيكار 70با 
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کل خدمات صنعت و معدن کشاورزی

خیر، تعدیل نیرو نداشته بله، حداقل یک نفر تعدیل کرده اند
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 دو از يک هر بر کرونا ويروس گسترش تبعات درخصوص دقيقي برآورد نتوان شايد 
 يمهب درخواست ثبت سامانهبه  توجه با اما کرد، ارائه کار نيروی تقاضای و عرضه سوی

 راداف و مشاغل از ايتحم منظور به اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت توسط که بيكاری
 وکيش ميزان از درکي توانمي شده، اندازیراه اسفند انتهای در کرونا بحران از ديدهسيبآ

  کرد. پيدا است، شده وارده کار بازار بر که
 داده ايشنم بيكاری بيمه دريافت برای افراد روزانه نامثبت هفتگي روند (2) جدول در 
 ثيرتا تحت شدتبه کار بازار، ايران در کرونا شيوع ريختا از که شودمي مالحظه است. شده
 خود اوج به 1399 ماه فروردين 22 به منتهي هفته در بيكاری بيمه درخواست و گرفته قرار

 امن ثبت بيكاری بيمه دريافت برای نفر هزار 202 از بيش هفته يک در که طوری به رسيده
 کاهش ،تعطيلي با که هاييفعاليت عمده بخش هک موضوع اين به توجه با ادامه در اند.کرده
 ولا ماه در و بوده خدماتي هایفعاليت بخش اند،بوده مواجه کار نيروی تعديل و تقاضا

 نامبتث کاهشي روند شاهد اند،داده انجام را کار نيروی تعديل عمده بخش بحران با درگيری
 کنندگاننامثبت هاینوسان ماه خرداد ابتدای از چنانچه هستيم. بيكاری بيمه درخواست

 است. شده محدود نفر هزار از کمتر به بيكاری بيمه دريافت

 نفر-نام کنندگان درخواست بیمه بیکاريتعداد ثبت. تغییرات هفتگي 2جدول 

 اسفند 
هفته منتهی به 

01/01/1399 
هفته منتهی به 

08/01/1399 
 هفته منتهی به

15/01/1399 
هفته منتهی به 

22/01/1399 
هفته منتهی به 

29/01/1399 
 2386828201135494202152185539 هفتگی
 22806 ماهانه

هفته منتهی به فروردین 
05/02/1399 

هفته منتهی به 
12/02/1399 

هفته منتهی به 
19/02/1399 

هفته منتهی به 
26/02/1399 

 اردیبهشت

 6546220516153487206 هفتگی
 594496 ماهانه

 
هفته منتهی به 

02/03/1399
هفته منتهی به 

09/03/1399 
هفته منتهی به 

16/03/1399 
هفته منتهی به 

23/03/1399 
هفته منتهی به 

30/03/1399 
 خرداد

4165469651913602 10015 هفتگی
 20064 ماهانه

 
هفته منتهی به 

06/04/1399
هفته منتهی به 

13/04/1399 
هفته منتهی به 

20/04/1399 
هفته منتهی به 

27/04/1399 
 جمع کل تیر

323132663561 4253 هفتگی
 15436728491 ماهانه

 منبع: سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
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 درخواست نندگانکنامثبت از اقتصادی عمده هایبخش از يک هر سهم (2) نمودار در 
 مشاهده است. شده داده نشان 1399 تيرماه 14تا  کرونا ويروس شيوع ابتدای از بيكاری بيمه
 آشكارا که هستند فعال خدمات بخش در کنندگاننامثبت از درصد 60 حدود که شودمي

 از پس دهد.مي نشان هایشوک چنين از را خدمات بخش در فعال کارنيروی پذيریآسيب
 از بيش مجموع در و است داشته را کار نيروی تعديل بيشترين صنعت بخش، دماتخ بخش

 ايط،شر اين تحت است. صنعت و خدمات هایبخش به مربوط کار نيروی تعديل درصد 95
 االیب سهم به توجه با-صنعت  و خدمات بخش دو در ترعميق رکود انتظار رسدمي نظربه

 سهم يعني وضعيت، اين نباشد. واقع از دور -کشور داخلي ناخالص توليد از بخش دو اين
 به را 19-کوويد ويروس از ناشي کار نيروی تعديل از صنعت و خدمات هایبخش بيشتر

 است. شده داده نشان (3) نمودار در نيز کارگاه تفكيک

درصد-نام کنندگان درخواست بیمه بیکاريها از ثبتسهم بخش 2.نمودار 

 
 اجتماعیدرخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه  منبع: سامانه ثبت    

36.5

1.7

58.7

3.1

صنعت کشاورزی

خدمات اظهارنشده
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 درصد-نیبا مشمول يقطع رابطه کار ای لیمشمول تعدهاي ها از کارگاهسهم بخش .3نمودار 

 
 اجتماعیمنبع: سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 

 توجه قابل ثيرتا از حكايت 1399 بهار در کار نيروی آمارگيری طرح يجتان بر مروری 
 1399 بهار در کار بازار هایشاخص ترينمهم ادامه در دارد. کشور کار بازار بر کرونا شيوع

 شود.مي بررسي شده،گزارش  (3) جدول در که

 و مقایسه آن با فصول قبل از شیوع کرونا 1399هاي عمده بازار کار ایران در بهار . شاخص3جدول 
 1398پاییز  1398زمستان  1398هار ب 1399بهار  شاخص
 3/44 4/42 7/44 41 )درصد( نرخ مشارکت

 6/10 6/10 9/10 8/9 )درصد(سال و بیشتر 15نرخ بیکاری جمعیت 

 6/39 8/37 8/39 9/36 )درصد(سال و بیشتر 15نسبت اشتغال 

 4190304 3655341 4629645 4264627 )نفر(بخش کشاورزی در اشتغال 

 8031075 7429268 7693386 7290976 )نفر( صنعت بخشدر اشتغال 

 12222984 12347900 12137676 11404942 )نفر( بخش خدماتدر اشتغال 

 ایرانمنبع: مرکز آمار 

 که است رسيده درصد 41 به 1399 بهار در مشارکت نرخ(، 3براساس اطالعات جدول ) 
 را دشواری رکودی و ريميتح شرايط ايران اقتصاد که 1393تا  1390 هایسال درکنار
 فصل هب نسبت نرخ اين است. اخير دهه در شده تجربه مشارکت نرخ ترينپايين ،گذراند

30.6

3.362.2

3.9

کارگاه صنعت

کارگاه کشاورزی

کارگاه خدمات

کارگاه اظهارنشده
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 به نسبت و نفر( ميليون 2 حدود )معادل داشته درصدی 7/3 کاهش گذشته سال در مشابه
 در يعني اين است. کرده تجربه نفر( هزار 760 )معادل درصدی 4/1 کاهش گذشته نتازمس

 در ديگر و اندشده دلسرد شال يافتن از فعال جمعيت از نفر هزار 760 تقريبا 1399 ربها
 کرونا گسترش که ای رامنفي اندازچشم روشني به موضوع اين نيستند. شال جویوجست

  دهد.مي نشان، است کرده ايجاد کار بازار در
ا با توجه به اينكه طرح بود، ام نيز ايران با ويروس کرونا درگير شده 1398در اسفند  

انجام شده، کاهش  1398بهمن ماه  25تا  12آمارگيری نيروی کار در فصل زمستان در 
تجربه شده متاثر از  1398درصدی که در نرخ مشارکت زمستان نسبت به پاييز سال  9/1

شود. طبق شيوع کرونا نبوده و بيشار از فضای رکودی و نااميدی از نيافتن شال ناشي مي
درصد کاهش يافته است. عالوه بر  8/9به  1399های مرکز آمار، نرخ بيكاری در بهار دهدا

هزار نفر کاهش يافته است. در اين  280حدود  1398اين، جمعيت بيكار نسبت به زمستان، 
خصوص بايد توجه داشت که کاهش نرخ بيكاری به طور عمده ناشي از خروج نيروی 

ه در انداز منفي کتر، افراد به دليل چشمبه عبارت دقيقکار از جمعيت فعال بوده است. 
ال وجوی شاند و ديگر در جستکنند از يافتن شال نااميد شدهيافتن شال مشاهده مي

خوبي قابل آيد بهنيستند. اين ادعا با بررسي نسبت اشتاال و جمعيت شاغل که در ادامه مي
 توضيح است.

درصدی داشته  1/2فصل مشابه سال قبل کاهش  نسبت به 1399نسبت اشتاال در بهار  
درصد کاهش يافته است. اين ارقام به  9/0اين نسبت  1398است و در مقايسه با زمستان 

دهنده پديده کارگران دلسرد است؛ يعني برخي از جمعيت شاغل و در تنهايي، نشان
فتن کرونا از ياانداز رکودی ناشي از بحران واسطه نااطميناني و چشموجوی شال بهجست

اند. در عين حال بررسي ارقام اشتاال، شال نااميد شده و به جمعيت غيرفعال پيوسته
نسبت به زمستان سال قبل  1399کند. در بهار سال های ديگری را نيز آشكار ميواقعيت

هزار نفر کاسته شده است. اين تايير در نگاه اول و در مقايسه با  470جمعيت شاغل حدود 
ن نظر برسد، اما ايهزار نفری برای دريافت بيمه بيكاری متناقض به 700ام حدود نثبت

طور معمول در فصل بهار نسبت به زمستان انتظار افزايش موضوع قابل تفسير است؛ به
واسطه شاغلين فصلي وجود دارد، چنانچه بررسي تاييرات فصلي چند سال گذشته اشتاال به

هزار  900عبور از زمستان به بهار افزايش اشتاال فصلي در بازه  دهد، هر ساله بانيز نشان مي
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يم های فصلي، اگر فرض کنتا يک ميليون نفر تجربه شده است. به خاطر ذات اشتاال
ها مربوط ميليون نفری اشتاال فصلي اتفاق افتاده است )چون اين اشتاال 1افزايش حدود 

ان موضوعيت دارند و تقريبا تحقق به حوزه کشاورزی است که در فصل بهار و تابست
ها رخ داده است که ميليون نفری در ساير حوزه 5/1يابند( در طرف مقابل عمال کاهش مي

ميليون آن  5/0ميليون آن با  اشتاال فصلي جبران شده و حدود  1در آمارهای اشتاال کل، 
تاال کل(. هزار نفری اش 470خود را در آمارهای اشتاال کل نشان داده است )کاهش 

 هزار نفر  700اند حدود نيروی کاری که شال خويش را از دست داده 5/1بنابراين، از  
نام برای دريافت مقرری بيكاری ثبت -اندبيكاری کرونا بودهکه مشمول دريافت بيمه-

های اختياری، خاص و توافقي يا کارگران فاقد بيمه در اين کرده و کارگران مشمول بيمه
 اند. نام نكردهتسامانه ثب

 ،است نداشته چشمگيری تايير 1398 بهار به نسبت 1399 بهار در اشتاال از هابخش سهم 
((، 3)جدول ) باشيم داشته دقت هاآن تاييرات و هابخش در شاغل جمعيت به وقتي اما

 هایبخش در اشتاال، قبل سال مشابه فصل به نسبت 1399 بهار درشود مي مشاهده
 اين است. داشته نفری هزار 733 و 402 ،365 کاهش ترتيب به خدمات و صنعت کشاورزی،

 محاسبه را 1398 سال نتازمس به نسبت هابخش از يک هر تاييرات اگر که است درحالي
 ترتيب به خدمات و صنعت بخش در و نفری هزار 609 افزايش کشاورزی بخش درکنيم 

 تخدما بخش پذيریآسيب موضوع اين .است دهتااف اتفاق نفری هزار 943 و 138 کاهش
 شد. اشاره آن به نيز پيشتر که چنان کند،مي آشكار را کرونا ويروس شيوع از

 آمريكا و ايران کار بازار در يافته تحقق هایواقعيت بررسي در که توجهي جالب نكته 
 آن از پس بيكاری و رکود و کرونا شيوع از بعد دلسرد کارگران پديده بروز شد، مشاهده

  است.
 است. شده ارائه آمريكا و ايران کار بازار عمده هایشاخص بين مقايسه (4) جدول در 

 حكايت کلي حالت در 1399 بهار در کار نيروی طرح يجتان بررسي شد، مشاهده که همانطور
 از ستفادها با شودمي تالش ادامه در. دارد ايران کار بازار بر کرونا شيوع توجه قابل ثيرتا از

 کرونا ويروس شيوع و پيدايش ناحيه از شده وارده شوک اثر برآورد به تجربي الگوی يک
 شود.مي پرداخته ايران کار بازار بر جديد
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 درصد -هاي عمده بازار کار ایران و آمریکا. مقایسه شاخص4جدول 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 کشور شاخص

 نرخ مشارکت
 41 1/44 5/44 3/44 2/43 8/41 ایران

 8/61 1/63 9/62 9/62 8/62 7/62 آمریکا

 نرخ بیکاري
 2/12 7/10 2/12 12 4/12 1/11 ایران

 9/8 7/3 9/3 4/4 9/4 3/5 آمریکا

 نسبت اشتغال
 9/36 4/39 1/39 9/38 8/37 1/37 ایران

 4/59 8/60 4/60 1/60 7/59 3/59 آمریکا

 المللی پول است.ندوق بینبینی صپیش 2020ارقام نرخ بیکاری سال 
 المللی پولمنبع: مرکز آمار ایران، صندوق بین

 و تحلیل نتایج . معرفي متغیرها، الگوي تجربي، برآورد الگو4
نامبتث تعداد بخش اين درکار  بازار وضعيت بر کرونا ويروس شيوع اثر دادن نشان برای

 عنوان به (هستند بيكاری بيمه قانون مشمول )که بيكاری بيمه درخواسته روزان کنندگان
 لحاظ روناک ويروس شيوع از پس بيكاری گسترش و کار بازار وضعيت دهندهنشان پراکسي

 سرعت و روند تواندمي خوبي به که است آن روزانه تواتر متاير، اين مهم ويژگي است. شده
 بيكاری و شتاالا فصلي هایداده بر تكيه که حالي دردهد  نمايش را کار بازار در تاييرات

 بازار عيتوض از خوبي کالن تصوير هرچند گرفتند( قرار بررسي مورد قبلي بخش در )که
 اطالعات اام کند،مي فراهم کرونا شيوع از پيش به نسبت آن تاييرات و کرونا از پس کار

 مقايسه يک تنها واقع در و کندنمي ارائه جديد وضعيت به رسيدن مسير درخصوص چنداني
  سازد.مي ممكن را تاايس
 روسوي اين شيوع ميزان نمايانگر که متايری عنوان به 19-کوويد به مبتاليانه روزان تعداد 
 نشانگر وعين به واقع در متاير اين تاييرات است. گرفته قرار استفاده مورد، است کشور در

 به وابسته نايرا اقتصاد در توليد آشكارا است. آمده وجود به سالمتي بحران شدت تاييرات
 خود ثيرتا تحت را اشتاال آن واسطهبه و توليد تواندمي ارز نرخ تاييرات، بنابراين؛ است ارز

 وليدت بر که متاير يک عنوان به است، دسترس در روزانه صورتبه که ارز نرخ دهد. قرار
 الهایاک و اوليه مواد وارداتي وابستگي است. شده الگو وارد دارد، اثر کار بازار و کشور
 متاير ناي تاييراتتا  شودمي باعث ارز نرخ افزايش و نوسان مخرب اثرات کنار در ایواسطه

 که راکسيپ يک عنوان به نفته روزان قيمت متاير همچنين بگذارد. اثر اشتاال و توليد بر
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 نظر در ستا کرونا بحران از جهاني اقتصاد پذيریآسيب و جهاني اقتصاد وضعيت نمايشگر
 و بهداشتي داليل به خدمات و کاالها تجارت شديد هایمحدوديت است. شده گرفته

 در رکود وقوع به منجر کنندگانمصرف تقاضای کاهش و هافعاليت شديد کاهش سالمتي،
  است. شده جهاني اقتصاد

 هانيج اقتصاد وضعيت از هم ايران اقتصاد شد، اشاره نظری مباني بخش در که همانطور 
 شوک بروز از پس ايران کار بازار وضعيت سازیمدل برای، بنابراين يرفت.پذ خواهد اثر

 در ردک وارد هم باشد جهاني اقتصاد وضعيت دهندهنشان کهرا  متايریبايد  کرونا ويروس
 رانبح از ناشي جهاني رکود وقوع که آنجا از ايم.شده تصريح خطای دچار صورت اين غير

 است نجاميدها نفت قيمت سقوط به اتفاق اين و شده نفت برای تقاضا کاهش به منجر کرونا،
 نمايندگي جهان اقتصاد بررا  کرونا بحران اثر خوبيبه نفته روزان قيمت رسدمي نظربه

 يریگاندازه روزانه صورت به که ديگر متايرهای از بسياری برخالف همچنين کند.مي
 ساير نارک در آن از توانمي، بنابراين. است دسترس در روزانه تواتر با متاير اين شوند،نمي

  برد. بهره الگو در شده معرفي روزانه متايرهای
 برنت نفته روزان قيمت و ارز نرخ کشور، در 19-کوويد بهه روزان مبتاليانبه طور کلي،  

 کالن صاداقت تبعات کشور، داخل در کرونا از ناشي بحرانه دهندنشان که متاير سه عنوان به
نهايت   و در است شده الگو وارد هستند، جهاني اقتصاد وضعيت و داخلي صادتاق رب کرونا

 .شودمي گرفته نظر در( 1ارائه شده در رابطه ) الگوی

(1) 𝑈𝑡 = 𝑓(𝐶𝑜𝑟𝑡, 𝐸𝑥𝑡 , 𝑃𝑂𝑖𝑙𝑡) + 𝑢𝑡 

 سيپراک عنوان به بيكاری بيمه درخواسته روزان کنندگان نامثبت تعداد 𝑈𝑡 بعتا اين در که
 ارز نرخ 𝐸𝑥𝑡 کشور، در 19-کوويد بهه روزان مبتاليان 𝐶𝑜𝑟𝑡 کار، بازار وضعيت دهندهنشان

 بر هانيج اقتصاد اثر گيریاندازه پراکسي عنوان به برنت نفت روزانه قيمت 𝑃𝑂𝑖𝑙𝑡 و روزانه
 باشيم تهداشبيان شده،  هایخصشا وضعيت از بهتری درک اينكهرای ب است. ايران کار بازار
 کنيم.مي بررسي را يکهر ياتيجز و تحول روند ابتدا
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 درخواست بیمه بیکاريروزانه نام کنندگان تعداد ثبت. 4-1
 شاغالن از حمايت منظور به اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ،1398 ماه اسفند اواخر از

 اسطهوبه که افرادی بيكاری بيمه درخواست جهت ایسامانه کرونا، بحران از ديدهآسيب
 مطالعه اين در کرد. اندازیراه اند،شده بيكار جديد کرونا ويروس گسترش از ناشي تبعات

 به و است دهش قلمداد افراد شدن بيكار منزله به بيكاری بيمه درخواست برای افراد نامثبت
 انتخاب 19-کوويد با مواجهه در راناي کار بازار وضعيت تاييرات دهندهنشان نماينده عنوان

 زا بيكاری بيمه درخواست روزانه کنندگاننامثبت تحول روند (4) نمودار در است. شده
 است. مالحظه قابل 1399 ماه تير پايانتا  1398 اسفند 24 ريختا

 نفر -درخواست بیمه بیکاريروزانه نام کنندگان تعداد ثبت. 4نمودار 

 
 ، کار و رفاه اجتماعی.منبع: وزارت تعاون  

 هويژ صورت به و بيماری شيوع از پس نخست هایماه در شودمي مالحظه که همانطور 
 ت،اس بوده قرنطينه و اجتماعي گذاریفاصله هایسياست شدت اوج که 1399 فروردين در

 در که ایهگون به دارد افزايشي شدت به روند بيكاری بيمه درخواست برای نامثبت تعداد
 بيكاری بيمه دريافت برای نفر هزار 63 از بيش ،1399 فروردين 19 روز يعني؛ اوج قطهن

 نزولي روند متاير اين کارهاوکسب هایمحدويت کاهش از پس از اما اند،کرده نامثبت
 که کنديم ييدتا مشاهده اين. است کرده طي را باثباتي مسير تير و خرداد هایماه در و داشته
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با وجود  اپيدمي هایبيماری با مواجهه در کارهاوکسب برای شده ايجاد هایمحدوديت
 .دارد کار بازار بر توجهي قابل اثرات کند،مي بيماری شيوع کاهش به که کمكي

 19-. تعداد روزانه مبتالیان به کووید4-2
 اردنمو در دهد.مي نشان را جامعه در بيماری شدت که است معياری روزانه مبتاليان تعداد

 رسمي آمار مبنای بر 1399 ماه تير پايانتا  1398ماه  اسفند 24 فاصله در متاير اين روند (5)
 تعداد نخست گيریاوجبراساس اين نمودار،  شود.مي مشاهده بهداشت وزارت اعالمي
 ديبهشتار نيمه از مبتاليان تعداد نزولي، دوره يک از پس و داده رخ فروردين ماه در مبتاليان

 است. کرده افزايش به شروع دوبارهماه 

 نفر - 19-تعداد روزانه مبتالیان به کووید -5نمودار 

 
 پزشکیمنبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 روزانه ارز . نرخ4-3
 مجرا اين از و است انجاميده الملليبين تجاری معامالت محدوديت به کرونا ويروس شيوع

 سمت ارزی درآمدهای کاهش است. زده دامن شورک ارزی درآمدهای بيشتر محدوديت به
 نتظاراتا است. شده ارز نرخ نوسانات و تاييرات به منجر و داده قرار ثيرتا تحت را ارز عرضه
 به توجه اب است. شده ارز نرخ افزايش و نوسان باعث نيز کرونا ويروس شيوع از ناشي منفي
 مواد و ایهسرماي و ایواسطه کاالهای که عنام اين بهاست؛  ارزبر ايران اقتصاد در توليد اينكه
 عموضو اين شد. خواهد توليد محدوديت به منجر ارز نرخ افزايش هستند، وارداتي اوليه
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 تواندمي ارز خنر افزايش که داشت توجه بايد البته دهد.مي قرار ثيرتا تحت را اشتاال آشكارا
 اشتاال و وليدت بر مثبت اثر، ناحيه اين زا وکند  تشويق را صادراتي کاالهای صادرات و توليد
 ثيرتا تحت ليدتو وضعيت که توضيحي متاير يک عنوان به را ارز نرخ، بنابراين باشد. داشته

 ارز نرخ تحول روند (6) نمودار در ايم.کرده الگو وارد، کندمي نمايندگي را کرونا گسترش
 است. شده داده نشان 1399 ماه تير پايانتا  1398ماه  اسفند 24 ريختا از

 تومان -. قیمت روزانه نرخ ارز6نمودار 

 
 منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 قیمت روزانه نفت برنت .4-4
 که امليع هر و است ارتباط در جهاني تقاضای و تجارت با تنگاتنگي طور به نفت بازار

 شيوع کند.مي ثرتام را نفت توليد و قيمت سرعت بهدهد  قرار ثيرتا تحت را جهاني تقاضای
 و کرده تاف دچار را نفت جهاني تقاضای ایمالحظه قابل طور بهها فعاليت تعطيلي و کرونا

 نفت، دکنندتولي کشورهای قيمتي جنگ و روسيه و نتاعربس مذاکرات مانند سياسي تحوالت
 حدود به ترتيب به فوريه در دالر 70 حدود از برنت و اوپک نفت قيمتتا  شد علت بر مزيد

 انجه در نفت تقاضای شديد کاهش واقع در رسيد. آوريل دوم نيمه در نفت دالر 20 و 12
 اغلب شاييبازگ از بعد است. بوده نفت قيمت شديد سقوط اصلي علل ازکرونا  شيوع اثر بر

 کندی با بسيار شيوع، از قبل روند به نفت قيمت بازگشت جهان، در اقتصادی هایفعاليت
  برنگردد. سابق ميزان به نيز 2020 سال پايانتا  رسدمي نظر به و است همراه
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 اندازچشم و وضعيت اب تنگاتنگي ارتباط نفت قيمت که اين به توجه با شد اشاره پيشتر چنانكه
، راکسيپ عنوان به مطالعه اين دراست  دسترس در هم روزانه تواتر بانيز  و دارد جهاني اقتصاد

 روند (7) نمودار در گيرد.مي قرار استفاده مورد جهاني تصاداق وضع تاييرات دهندهنشان
 جوالی( 21) 1399 ماه تير پايانتا  مارس( 14) 1398 اسفند 24 ريختا از نفت قيمت تحول
 است. شده داده نشان

 دالر -قیمت روزانه نفت برنت -7نمودار 

 
 www.investing.comمنبع: 

 برآورد الگو -4-5
 ايران کار بازار بر کرونا گسترش و پيدايش اثر برآورد به داريم نظر در قسمت، اين در

 نامثبت عدادت بر کرونا ويروس روزانه مبتاليان تعداد اثر بررسي با را موضوع اين بپردازيم.
 اقتصاد ثرپذيریا دليل به همچنين داد. خواهيم انجام بيكاری بيمه دريافت درخواست روزانه
 نماينده عنوان به نفت قيمت اثر کوچک، باز اقتصاد يک عنوان به جهاني اقتصاد از ايران
 با قمطاب کرد. خواهيم بررسي کار بازار وضعيت بر را جهاني اقتصاد وضعيت دهندهنشان
ریس اناييم بررسي ابتدا شده، گرفته نظر در الگو تخمين برایزماني  سری ایداده کار روال
 هشد ارائه شده ياد متايرهای مانايي بررسي يجتان (5) جدول درکه  دارد اهميت زماني های

 است.
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 آزمون مانایي متغیرها .5جدول 

آماره  نماد نام متغیر
ADF 

 نقاط بحرانی )درصد(
1 5 10 

درخواست روزانه نام کنندگان تعداد ثبت
-U 8817/1 بیمه بیکاری  5242/3-  9024/2-  5886/2-  

نام کنندگان تعداد ثبتتفاضل مرتبه اول 
درخواست بیمه بیکاریروزانه   DU 7259/3-  5975/2-  9539/1-  6138/1-  

در کشور 19-مبتالیان روزانه به کووید  Cor 03917/0  5953/2-  9451/1-  6140/1-  
مبتالیان روزانه به تفاضل مرتبه اول 
در کشور 19-کووید  DCor 1627/7-  5957/2-  9451/1-  6140/1-  

Ex 5347/2 نرخ ارز روزانه  5953/2-  9450/1-  6140/1-  
-DEx 1689/5 تفاضل مرتبه اول نرخ ارز روزانه  5962/2-  9452/1-  6139/1-  
POil 09708/0 قیمت روزانه نفت برنت  5970/2-  9453/1-  6138/1-  

-DPOil 3355/8 تفاضل مرتبه اول قیمت روزانه نفت برنت  5984/2-  9455/1-  1376/1-  
 های پژوهشیافتهمنبع: 

 يكبار با و بوده نامانا سطح در الگو در حاضر متايرهای تمامي (،5) جدولبراساس  
 در .هستند کي مرتبه از انباشتهی متايرها تماميعبارت ديگر،  به شوند.مي مانا گيریتفاضل

 رگرسيون هتل در محقق كهاين احتمال هستند، نامانا متايرها همه که وقتي زماني سری الگوهای
 بطهرا هيچ، اما بوده معنادار رگرسيون ضرايب که طوری به؛ دارد وجود، گيرد قرار کاذب

 و است آزمون قابل کاذب رگرسيون بروز ،حال اين با ندارد. وجود متايرها ميان معناداری
 گرسيونر بودن کاذب از توانمي، باشد نامانا نيز يادشده رگرسيون پسماند که درصورتي

 رابطه وجود امكان، زماني هایسری بودن ناماناا وجود ب حال عين در کرد. حاصل اطمينان
 اقتصادسنجي ادبيات در اساس همين بر دارد. وجود نيز زماني هایسری ميان دارمعني

 مفهوم دارد. وجود يكديگر کنار در نامانا متايرهای الگوسازی برای رويكردهايي
 چند که يزمانعبارت ديگر،  به دارد. اشاره روابطي چنين به سنجي صاداقت در انباشتگيهم

 از خطي ترکيب وجود درصورتباشد  يكي هاآن انباشتگي مرتبه و باشند نامانا متاير
 شده ياد يرهایمتا، باشد داشته متايرها از کمتری انباشتگي مرتبه کهبيان شده  متايرهای

 مدتبلند رابطه وجود انباشتگي،هم مفهوم که داشت جهتو بايد حال عين در اند.انباشتههم
 است ماه 4 مطالعه اين در بررسي مورد دوره طول که آنجا از و کندمي آزمون را متايرها بين
 به ،بنابراين داشت. آن از بلندمدت ارزيابي نتوان شايد (1399 تير 31تا  1398 اسفند 24 )از
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 وجود زا اطمينان از پسو  شودمي انجام انباشتگيهم تست ابتدا متايرها، بودن نامانا دليل
 الگوی تخمين ازمتاير  ميان بلندمدت رابطه تفسير بدون متايرها، بين انباشتگيهم

 رتباطا ارزيابي امكان که واکنش ضربه توابع بررسي برای (VAR) برداری خودرگرسيوني
 شود.مي استفاده کند،مي فراهم را متايرها بين

 اين و است استوار( VECM) 1برداری خطا تصحيح الگوی پايه بر نباشتگياهم تست 
در آن  که شودمي الگو( 2رابطه ) شكل به و رودمي شماربه VAR الگوی خانواده از الگو

Xt شامل بردار 𝐾 کهو  است يک مرتبه از انباشته متاير 𝛱 = ∑ 𝐴𝑖
𝑝
𝑖=1 − 𝐼 و 𝛤𝑖 =

− ∑ 𝐴𝑗
𝑝
𝑗=𝑖+1. 

(2) ∆𝑋𝑡 = 𝛱𝑋𝑡−1 + ∑ 𝛤𝑖𝛥𝑋𝑡−𝑖

𝑝−1

𝑖=1

+ 𝑢𝑡 

 شود.مي استفاده (1988) 2جوهانسن رويكرد از انباشتگيهم بردارهای وجود آزمون برای 
 ماتريس تبهر واقع در است. آن مشخصه هایريشه و ماتريس رتبه بين رابطه بر مبتني روش اين
Π بردارهای تعداد، ديگر عبارت به است. آن تعداد و انباشتگيهم بردار وجود کنندهتعيين 

، آيدمي دسته ب Π ماتريس ويژه مقدارهای داریمعني آزمون طريق از مستقل انباشتگيهم
 فرض اين اب است. ماتريس غيرصفر هایويژه مقدار تعداد با برابر ماتريس يک رتبه چراکه

 .اندشده بندیرتبه( 3رابطه ) صورت به هک است ويژه مقدار n دارای Π ماتريس که

(3) λ1 > λ2 > ⋯ > λn 

 تمامي و بوده صفر مساوی Π رتبه نباشند، انباشتههم Xt بردار در موجود متايرهای اگر 
ln(1) اينكه به توجه با صورت اين در بود. خواهند صفر برابر نيز ويژه مقادير اين = 0 

ln(1 جمالت تمامي ؛است − λi) هرتب اگر ترتيب همين به بود. خواهد صفر مساوی نيز Π 
0 صورت اين در باشد يک مساوی < λ1 < ln(1 جمله مقدار و بوده 1 − λ1) منفي 
 .داشت خواهيم( را 4در نتيجه رابطه ) و بوده صفر با برابر نيز λi مقادير ساير بود. خواهد

                                                           
1. Vector error correction model 

2. Johansen, S 
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(4) 𝑙𝑛(1 − 𝜆2) = 𝑙𝑛(1 − 𝜆3) = ⋯ = 𝑙𝑛(1 − 𝜆𝑛) = 0 

ائه ار هایآماره ازندارند  يک با داریمعني تفاوت که ایويژه مقادير تعداد آزمون برای 
 .کرد استفاده توانمي( 6( و )5های )شده در رابطه

(5) 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ 𝑙𝑛 (1 − �̂�𝑖

𝑛

𝑖=𝑟+1

) 

(6) 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇𝑙𝑛(1 − �̂�𝑟+1) 

 برآورد از کهويژه  مقادير شده برآورد مقادير از است عبارت λ̂i(، 6( و )5های )رابطه در 
 هاآماره اين است. تخمين در استفاده قابل مشاهدات تعداد T و آيندمي دست به Π ماتريس

 عدادت که است صفر فرض اين به مربوط اول آماره گويند. λmax و λtrace خالصه طور به را
 که است آن حالت اين در رقيب فرض است. r مساوی يا و کمتر انباشتگيهم بردارهای

 يراحت به شد اشاره پيشتر آنچه به توجه با است. r از تربزرگ انباشتگيهم بردارهای تعداد
λi اگر که دريافت توانمي =  بود. خواهد صفر مساوی λtrace صورت اين درباشد  0

ln(1 مقدار باشد، داشته فاصله صفر با ويژه مقادير تعداد هرچه − λ̂i)  خواهد منفي بيشتر نيز 
 اين آزمون به مربوط (λmax) دوم آماره بود. خواهد تربزرگ λtrace آمارهدر نتيجه  و بود

 است آن اينجا در رقيب فرض است. r برابر انباشتگيهم بردارهای تعداد که است صفر فرض
 ويژه مقادير شده برآورد مقادير اگر نيز اينجا در است. r+1 مساوی بردارها اين تعداد که

 بردارهای تعداد اساس اين بر بود. خواهد کوچک λmax صورت اين درباشد  صفر نزديک
 کرد. استخراج توانمي شده ياد تست دو از استفاده با را انباشتگيهم
 فسيرت بتوان که است آن از ترهتاکو بررسي مورد ورهد اينكهبه  توجه با نهايت، در 

 عين در شد. خواهد استفاده VAR الگوی از متايرها بودن نامانا وجود با داشت بلندمدت
 وجود از يانباشتگهم آزمون با ابتدا، است يک متايرها انباشتگي درجه اينكه دليل به حال

 کنيم.مي حاصل اطمينان پسماندها بودن مانا و نظرمان مورد متايرهای ميان انباشتگيهم رابطه
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 الگوی در هامتيار بين رابطه و واکنش ضربه توابع تفسير به VAR الگوی تخمين با آن از پس
 پردازيم.مي مطالعه اين در نظر مورد
 در که همانطور شود. تعيين الگو بهينه وقفه است الزم انباشتگيهم تست برای ابتدا در 

-هنان و 2شوارتز معيار با و 1سه آکائيک معيارهای در بهينه وقفه شود، مي مالحظه (6) جدول
 و ايمکرده انتخاب را يک وقفه، شوارتز معيار اساس بر ما است، شده پيشنهاد 3يک کوئين
 شود.مي زده تخمين يک وقفه با VAR الگوی

 آزمون تعیین وقفه بهینه  .6جدول 

 معیار وقفه
LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 448/285-  6575/238  +20*e1/86 01991/58  58/82287* 58/31925* 
2 965/1272-  97320/19  20+ e 21/2  17621/58  62154/59  71502/58  
3 802/1252-  28/67616* 20+ e 93/1  57/99119* 07889/60  76947/58  
4 071/1238-  33126/18  20+ e 23/2  04762/58  77768/60  06536/59  

 هشهای پژويافتهمنبع: 

 شودمي مشاهده (7) جدول در که همانطور. پردازيممي انباشتگي هم تست انجام به حال 
 در انباشتگي هم بردار يک حداقل وجود 5ويژه مقدار حداکثر تست و 4اثر تست اساس بر

 شود. مي ييدتا الگو در موجود زماني هایسری

 انباشتگيآزمون تشخیص رتبه هم .7جدول 
مقدار ویژه تست حداکثر تست اثر  

فرضیه 
 صفر

فرضیه 
 مخالف

مقدار 
 ویژه

آماره 
 آزمون

مقدار 
 95بحرانی 
 درصد

فرضیه 
 صفر

فرضیه 
 مخالف

آماره 
 آزمون

مقدار 
 95بحرانی 
 درصد

0= r 1≤ r 48/0  721/54  856/47  0= r 1= r 065/30  584/27  
1≤ r 2≤ r 26/0  656/24  798/29  1≤ r 2= r 759/13  132/21  
2≤ r 3≤ r 14/0  897/10  954/15  2≤ r 3= r 258/7  264/14  
 های پژوهشيافتهمنبع: 

                                                           
1. Akaike’s Information Criterion (AIC) 

2. Schwarz's information Criterion (SC) 

3. Hannan-Quinn criterion (HQ) 

4. Trace test 

5. Maximum Eigenvalue 
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 الگوی خمينت بودن غيرکاذب از توانمي انباشتگي،هم رابطه يک وجود ييدتا به توجه با 
VAR الگو رد حاضر متايرهای ميان گرنجری عليت کرد. حاصل اطمينان نامانا متايرهای با 

 وزانهر نرخ و کرونا مبتاليان تعداد متاير دو دهدمي نشان شده، داده نمايش( 8) جدول در که
 متاير اما ،هستند بيكاری بيمه دريافت نامثبت تعداد گرنجری علت درصد 95 سطح در ارز

 .نيست بيكاری بيمه دريافت نامثبت تعداد گرنجری علت در نفت روزانه قيمت

 آزمون علیت گرنجري .8جدول 
مالاحت درجه آزادی 𝝌𝟐آماره  فرضیه آزمون  

نام روزانه دریافت بیمه بیکاری استمبتالیان روزانه کرونا علت ثبت  842/5  1 0156/0  
نام روزانه دریافت بیمه بیکاری استنرخ روزانه ارز علت ثبت  842/5  1 0061/0  
نام روزانه دریافت بیمه بیکاری استقیمت روزانه نفت علت ثبت  309/2  1 1286/0  

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 ونگيچگ بررسي برای واکنش ضربه توابع از استفاده VAR الگوی از استفاده مزايای زا 
 از حاصل يجتان( 8نمودار ) در است. منتخب متاير يک بر متايرها بر وارده شوک اثرگذاری

 بيمه نامتثب متاير واکنش و الگو متايرهای به معيار انحراف يک اندازه به وارده شوک اثر
 است. شده دهدا نمايش بيكاری

( واکنش ثبت نام بيمه بيكاری به يک انحراف معيار شوک مثبت به 8در نمودار ) 
ود شطور که مالحظه ميدهد. همانمتايرهای مبتاليان کرونا، نرخ ارز و نفت را نشان مي

اير نام بيمه بيكاری به شوک مثبت به متاير مبتاليان کرونا مثبت است؛ يعني متواکنش ثبت
ود آمده وجدهنده شدت بحران سالمتي بهتاليان روزانه کرونا که پراکسي نشانتعداد مب

نام دريافت بيمه بيكاری دارد. توجه داشته باشيد که ارقام است، اثر مثبت بر تعداد ثبت
د. اين به معنای نام کنندگان مشمول هستننام دريافت بيمه بيكاری، تنها ثبتمتاير تعداد ثبت

اند، شامل اغالن رسمي که شرايط دريافت بيمه بيكاری کرونا را داشتهآن است که تنها ش
ت ديگر، شود. به عباراند، مشمول نميشود و کارگراني را که مشمول بيمه بيكاری نبودهمي

ند، چراکه کبه تنهايي همه ابعاد پيامدهای شيوع ويروس کرونا بر بازار کار را منعكس نمي
ي اختياری مشمول قانون بيمه بيكاری نيستند، بازار کار غيررسمشدگان عالوه بر اينكه بيمه

ه با يک شود کگيرد. مالحظه ميپذيری بيشتری نيز دارد، دربر نميرا که چه بسا آسيب
دوره )روز( معنادار و  6نام بيمه بيكاری تا شوک مثبت به مبتاليان کرونا، اثر آن بر ثبت
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يوع نتيجه گرفت که شدت گرفتن بحران ناشي از شتوان مثبت است. بنابراين، آشكارا مي
کرونا و نااطميناني به وجود آمده از اين بحران، آسيب جدی بر وضعيت بازار کار ايران 

. اشاره به اين نكته ضروری است 1وارد کرده است و تعادل موجود آن را برهم زده است
اسط اسفند نام بيكاری از اوکه اين نتيجه بايد با احتياط تفسير شود، چراکه سامانه ثبت 

اسفند اتفاق افتاده است و شروع شيوع  24اندازی شده است و شروع به ثبت نام از تاريخ راه
روز اوليه اسفند،  10گردد. همچنين طي ويروس کرونا در ايران به ابتدای اسفند باز مي

ي ه برخهشدارهايي درباره کاهش فعاليت برخي مشاغل و تعطيلي به اجبار يا دلخوا
کنندگان سامانه در روزهای نامها داده شده است. اين يعني يک تعداد از ثبتفعاليت

نام، بيكارشدگان انباشته از ابتدای بحران هستند. اين موضوع خود قدری ابتدايي ثبت
دهد. نكته قابل توجه ديگر اين است که بخش عمده برآوردها را تحت تاثير قرار مي

ستند. اين های خدماتي هاند، فعاليتتاثير بحران کرونا قرار گرفته هايي که تحتفعاليت
ها به طور عمده به اجبار يا دلخواه در همان يک ماه ابتدايي شروع بحران گروه از فعاليت

درصدی خدمات از  50کرونا به حالت تعطيل درآمدند. اين يعني با توجه به سهم حدود 
درصدی بخش خدمات از اشتاال کشور و  3/50توليد ناخالص داخلي کشور و سهم 

ماعي و گذاری اجتهای گروه خدمات به دليل سياست فاصلهتعطيلي بسياری از فعاليت
ای از اثر بحران کرونا بر بازار کار به صورت شوک در ماه اول ديده قرنطينه، بخش عمده

 شود.مي

 

                                                           
نخست اينكه اين تحليل اشاره به تاييرات دارد و تاييرات بازار کار ناشي از  . اشاره به چند نكته ضروری است؛ نكته1

کند و بنابراين منكر عدم تسويه بازار کار ايران قبل از پيدايش کرونا و سطح باالی بيكاری در بحران کرونا را بحث مي

ر اشاره دارد، اين ت پوشش قانون کااقتصاد نيست. نكته دوم اين که اين تحليل تنها به بخش اقتصاد رسمي و شاغلين تح

درحالي است که در مواجهه با بحران کرونا، شاغلين غيررسمي آسيب بيشتری نسبت به شاغلين مشمول قوانين بازار کار 

های وارده بر بازار کار ايران به واسطه شدت گرفتن بحران کرونا بسيار فراتر از آنچه در اند. اين يعني آسيبايران ديده

 حليل اشاره شده، است.اين ت



 189  |طاهرپور و همکاران   

 

  واکنش-توابع ضربه .8نمودار
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Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.

 
 های پژوهشیافتهمنبع: 

 شود.مي يكاریب بيمه کنندگان نامثبت کاهش به منجر نفت جهاني قيمت به مثبت شوک 
 شده الگو وارد جهاني اقتصاد وضعيت دهندهنشان پراکسي عنوان به نفت جهاني قيمت متاير

 جهان اقتصاد اعاوض بهبود با که شودمي تفسير گونهاين نفت جهاني قيمت به مثبت شوک و
 و يابدمي افزايش آن قيمتدر نتيجه  و يافته افزايش نفت جمله از توليد عوامل برای تقاضا

 کاهش نفت قيمت است، جهاني رکود دهندهنشان که نفت جهاني قيمت کاهش بابرعكس 
 سرريز زني ايران اقتصاد در جهاني اقتصاد اوضاع بهبود شودمي مالحظه که طورهمان يابد.مي

 در هآنچ مقابل، سمت در شد. خواهد منجر بيكاری بيمه نام ثبت کاهش به و اشتد خواهد
 برای اتقاض کاهش و توليد کاهش به منجر قرنطينه هایسياست، است دهتااف اتفاق عمل

 کرد. بهتجر را شديدی کاهش نفت قيمت، بنابراين. است شده نفت جمله از و توليد عوامل
 يكارانب تعداد است، جهاني اقتصاد اندازچشم تخريب از عالمتي که نفت قيمت کاهش با

  است. يافته افزايش بيكاری بيمه دريافت متقاضي
 از يشپ هایسال همچون ايران نفت صادرات مقدار اگر که داشت توجه نكته اين به بايد 

 کاهش وصدرخص گرفته شكل انتظار دليل به توانستمي رابطه اين از بخشي بود، تحريم
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 نظر بهت اس ناچيز بسيار ايران نفت صادرات که شرايطي در اما باشد، نفت ادراتيص درآمد
 ايرس اندازچشم تخريب و تضعيف از ناشي عمده طور به داریمعني ارتباط چنين رسدمي

 رب شده ايجاد هایمحدوديت جمله از؛ است خارج جهان با مانده باقي اقتصادی ارتباطات
 بر وجهيت قابل ثيرتا تواندمي که بررسي مورد زماني بازه در همسايه کشورهای به صادرات

 باشد. داشته نقلوحمل و بازرگاني هایبخش کارکنان و صادراتي توليد
 شود.مي اریبيك بيمه کنندگان نامثبت کاهش به منجر ارز نرخ به مثبت شوک نهايت در 

 رفتمي انتظار ودارد  اوليه وادم و ایواسطه کاالی واردات به شديدی وابستگي ايران اقتصاد
 برزماناحتماال  اام دهد، افزايش را بيكاری بيمه کنندگاننامثبت و بيكاری، ارز نرخ افزايش با

 ارز رخن افزايش واسطه به صادرات افزايش مقابل طرف در و ارزبر توليدات واکنش بودن
 از ورف از يک ط صادرات بيشتر افزايشاحتماال  واقع در باشد. منفي ضريبتا  شده باعث

 ينا است. بوده اتفاق اين عامل ارزبر توليدات ترآهسته و کمتر واکنشطرف ديگر، 
 حدود مطالعه زماني دوره باشيم داشته دقت که يابدمي اهميت و گرفته وزن وقتي توجيهات

 است. نداده را ارزبر توليدات واکنش برای کافي فرصت اين و بوده ماه 4

 موجود هایداده با توجه با الگو که شودمي يادآوری الگو درخصوصمجدد  نهايت در 
 تواننمي اينكه دليلبه، بنابراين؛ است ماه چهار حدود در مشاهدات طول است. شده برآورد

 از اشتد داريم، ساله چند هایداده بر مبتني مطالعات در که مفهومي آن با بلندمدت تفسير
 به نتوامي هاداده همين از استفاده با حال عين در کرديم. ناباجت بلندمدت رابطه برآورد

 اهيتم واسطهبه موجود هاینااطميناني به توجه با چراکه يافت دست توجهيقابل يجتان
 .داريم نزديک زماني هایبازه ارزيابي و نظارت به نياز کرونا، ويروس

 کرونا يماریب گسترش که است ناي کرد بيان توانمي بخش اين هایيافته مبنای بر آنچه 
 توليد در اختالل محل از هم و شده ايجاد سالمتي بحران محل از هم، گيرهمه صورت به

  ت.اس کرده وارد کار نيروی بر سنگيني صدمات خارجي، اقتصادی ارتباطات و داخلي
 رااج هب جامعه سالمت از حمايت منظور به قرنطينه و اجتماعي گذاریفاصله هایسياست 

 کار،نيروی از حمايت جهت در مناسب هایسياست بدون هاسياست اين اما شد، گذارده
 باشد. تهداش مخربي اقتصادی پيامدهای تواندمي انساني سرمايه حفظ و شالي امنيت مينتا

  



 191  |طاهرپور و همکاران   

 

 گیريبندي و نتیجه. جمع5
 رارق ثيرتا تحت عرضه سمت از هم و تقاضا سمت از هم را کار بازار گير،همه هایبيماری

 اریک فضاهای در کارکنان سالمتي تهديد دليل به است ممكن که حال عين در دهند.مي
 بروز رکا عرضه کاهش شكل به کار بازار در گيرهمه هایبيماری تبعات اولين مشترک،

 تقاضای کاهش و نااطميناني افزايش از ناشي رکود و اقتصادی هایفعاليت سطح کاهش. کند
  شود.مي هابنگاه توسط کار نيروی تقاضای کاهش باعث نيز داقتصا در کل
 ويایگ گيرهمه هایبيماری شيوع ثيرتا درخصوص جهان در شده انجام تجربي مطالعات 
 اهشک طريق از توانندمي هاگيریهمه مدت،هتاکو در اشتاال کاهش بر عالوه که است آن

از اين رو، ؛ دهند قرار ثيرتا تحت هم را کشورها بلندمدت رشد مسير انساني، سرمايه
 نگفتيه هایهزينه شهروندان، سالمتي حفظ برای مجبورند هاگيریهمه با درگير کشورهای

 شوند. متحمل اشتاال و توليد کاهش صورت به را

 چشمگير کاهش از حكايت 1399 بهار در ايران کار بازار عمده هایشاخص بررسي 
 و نفری هزار 138 و 943 کاهش ترتيب به صنعت و دماتخ بخش دو چنانچه؛ دارد اشتاال

 تجربه 1398 نتازمس به نسبت را اشتاال کاهش نفری هزار 100و  ميليون 1 حدود مجموع در
 را گيرهمه هایبيماری شيوع از خدمات بخش پذيریآسيب روشني به ارقام اين .کرده است

 حدود اه،تيرم پايانتا  بيكاری بيمه سامانه اندازیراه ابتدای ازبر اين،  عالوه دهد.مي نمايش
 که انددهکر نامثبت کرونا ويروس شيوع ويژه بيكاری مقرری دريافت برای نفر هزار 750

 رب ديگری ييدتا نيز موضوع اين اند.بوده شاغل خدمات بخش در هاآن درصد 60 به نزديک
  است. کنوني بحران از خدمات بخش بيشتر پذيریآسيب

ری که است؛ به طو بوده دلسرد« کارگران» پديده شاهد ايران اقتصاد کرونا شيوع از پس 
 ذشتهگ سال در مشابه فصل به نسبت نرخ اين است. يافته کاهش درصد 41 به مشارکت نرخ

 اهشک گذشته نتازمس به نسبت و نفر( ميليون 2 حدود )معادل داشته درصدی 7/3 کاهش
  است. کرده تجربه نفر( هزار 760 )معادل درصدی 4/1

 470 کاهش وجود با که است بوده حدی به کرونا شيوع از پس مشارکت نرخ کاهش 
 1 کاهش نيز بيكاری نرخ ،1398 نتازمس به نسبت 1399 بهار در شاغل جمعيت نفری هزار

 هب نزديک کاهش اول نگاه در هرچند که داشت توجه بايد است. کرده تجربه را درصدی
 بيمه دريافت برای نفری هزار 750 حدود نامثبت با مقايسه در و شاغلين تعداد ميليوني نيم
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 با معمول رطو به اخير هایسال در اينكه داشتن نظر در با اما، برسد نظربه متناقض بيكاری
 است شده تجربه نفر ميليون يکتا  هزار 900 بازه در اشتاال افزايش بهار به نتازمس از عبور

 کار، بازار به اکرون ويروس شيوع منفي شوک با که گفت توانمي ي(،فصل اشتاال دليل )به
 دليل به کاهش اين از مهمي بخش و داده روی اشتاال در نفری ميليون 5/1 حدود کاهش

 دليل به دهش بيكار افراد آمار گفت توانمي، بنابراين است. پنهان فصلي مشاغل جايگزيني
 اين که اندردهک نام ثبت بيكاری بيمه برای که تاس افرادی برابر دو کم دست کرونا شيوع

 تعريف اب مطابق )که فرماخويش شدگانبيمه و غيررسمي مشاغل در شاغل افراد شامل تفاوت
 شود.مي هستند( اختياری شدگانبيمه اجتماعي مينتا سازمان

 گویال يک زا استفاده با و بيكاری بيمه نام ثبت روزانه هایداده برمبنای مطالعه اين در 
 کار بازار بر ناکرو ويروس گسترش و پيدايش ثيرتا پويای بررسي به برداری خودرگرسيون

 ويروس ينا پيدايش از پس اوليه هایماه در که است آن گويای الگو يجتان شد. پرداخته ايران
 عدادت بيماری، مبتاليان تعداد به مثبت شوک يک ازای بهبررسي(  دوره )طول ايران در
 گيرینتيجه کردن لحاظ با دارد. ادامه )روز( دوره 6تا  و يافته افزايش بيكاری بيمه اضيانمتق

 واجد افراد رابرب دو کم دست کرونا شيوع دليل به شده بيكار افراد تعداد که مطالعه اين ديگر
  است. ترگبزرر ابسي اثرگذاری اين گفت توانمي، اندبوده بيكاری بيمه دريافت شرايط

 دوره کي برای ضرايب اين که داشت توجه موضوع اين به بايد فوق يجتان تحليل در 
 گفته انكهچن و اندشده زده تخمين کشور در ويروس پيدايش از کم بسيار فاصله با روزه 130
 کار ینيرو تعديل و خدمات( ويژه )به اقتصادی هایفعاليت سطح کاهش از مهمي بخش شد

، با بنابرايناست؛  داده رخ ويروس شيوع از پس اول هایاهم در و سرعت بهآن  از ناشي
 آتي هایماه در بيماری شيوع ادامه که داشت انتظار نبايد بيماری اين اثرگذاری تداوموجود 

 نممك، طرف يک از واقع در دهد. قرار ثيرتا تحت شدت و سرعت همين با را کار بازار، هم
 اثرات زا بيشتر شوک اوليه اثر، ديگر طرف از و شود کمتر کرونايي هایمحدوديت است
 است. بعدی

 سريع ترشگس و کار بازار بر کرونا توجه قابل پيامدهای بيانگر حاضر مطالعه هایيافته 
 يمهب حقوق پرداخت اولين که است حالي در اين است، ويروس اين شيوع از پس بيكاری
تا  1398 اسفند از که حالي در ت.اس شده انجام 1399 خرداد در ماهه 3 خيریتا با بيكاری
 عمل رد بودند شده بيكار کرونا شيوع خاطر به که افرادی از بزرگي بخش ،1399 خرداد
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 و شناسايي ها،هماهنگي در کندی اند.بوده سريع حمايت نيازمند و نداشته درآمدی هيچ
 است، دهش کرونا از ثرتام اقشار به رسيدن آسيب موجب تنها نه ،ديده آسيب افراد از حمايت

 با هم را اجتماعي گذاریفاصله هایسياست اجرای هایزمينه هانارضايتي افزايش با بلكه
 طالعاتيا هایپايگاه و پذيرآسيب اقشار دقيق شناسايي در ضعف است. کرده مواجه مشكل
 خيرتا رد مهم داليل از کشور اقتصاد در غيررسمي بخش بودن بزرگ مشكل کنار در رفاهي

 به و است بوده کرونا بحران در دولت هایحمايت هئارا و پذيرآسيب هایگروه شناسايي در
 آينده، رد مشابه احتمالي هایبحران برابر در کشور اجتماعي رفاه نظام تقويت رسدمي نظر

 است. مشكالت اين کردن برطرف و کاهش برای جدی توجه نيازمند
 در ت.اس افراد بيكارشدن از جلوگيری رایب وکارهاکسب از حمايت لهامس ديگر بعد 
 که هستند مواجه زيادی مشكالت با خدماتي حوزه خصوصبه وکارهاکسب حاضر حال
 در شود.مي بيكاری لهامس وخامت موجب هاآن مشكالت رفع و هاآن از الزم حمايت عدم
 پرداخت ،تماليا امهال يا بخشودگي بانكي، تسهيالت هئارا با دولت است الزم خصوص اين

 رد خصوص به امور جريان سازیروان و و... کارفرما سهم بيمه حق پرداخت دستمزد، يارانه
 حوزه رد خصوص به وکارهاکسب از را الزم حمايت و برداشته قدم وکارکسب فضای حوزه

  بردارد. خدمات
 اکاره و بکس از حمايت برای دولت که بانكي تسهيالت که است اين ذکر قابل نكته 
 آن افتدري از متقاضيان از بسياری و اندشده مواجه بانكي شديد موانع با گرفته، نظر در

 عموان رفع برایخود را  تالش نهايت دولتتا  است الزم خصوص اين در اند.شده منصرف
 است. درصد( 12) تسهيالت اين سود باالی نرخ، ديگر نكته باشد. داشته تسهيالت دريافت

 كلمش با خويش کارگران دستمزد و حقوق پرداخت در حتي هابنگاه زا بسياری واقع در
 نيست. پذيرامكان هاآن برای درصد 12 نرخ با اقساط پرداخت شرايط اين در و هستند مواجه

 هاموا اين برای الزم تنفس دوره تسهيالت، نرخ کاهش ضمنبايد  دولت خصوص اين در
 . ندک موکول ويروس اين شيوع شدن منتفي از بعد به را بازپرداخت و بگيرد نظر در

  منافع تعارض
 . ندارد وجود منافع تعارض
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